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" Earlier today, I spoke in the House of Commons about the plan that was outlined in the Speech from the
Throne. It’s the plan that will finish the fight against COVID-19. It’s the plan that will grow the middle class.
And it’s the plan that will build back a better country for you and your family."
Justin Trudeau
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أ�ئ�سوزءجانتتروو،وم،بانتايلمبنابومعامليلق�اءعلىعنف�ملرأة:
"اليوم  ،يف هذا اليوم الدويل للق�ضاء على العنف �ضد املراأة  ،ما زلنا ملتزمني باإنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي وبناء
م�ضتقبل يتمتع فيه اجلميع بفر�ضة حقيقية وعادلة للنجاح .ن�ضكر الناجيات واملدافعني عن حقوق املراأة واملنظمات املجتمعية على �ضجاعتهم
اال�ضتثنائية .نود ا ً
أي�ضا اأن ن�ضكر العاملني يف اخلطوط االأمامية الذين  ،وخالل جائحة كوفيد  19-العاملي  ،عملوا على �ضمان ا�ضتمرار تلقي
ال�ضحايا والناجني من العنف للدعم واخلدمات التي يحتاجون اإليها.
"على الرغم من اأن العنف له تاأثري على جميع الكنديني  ،اإال اأن بع�ض االأ�ضخا�ض معر�ضون ب�ضكل اأكرب خلطر التعر�ض للعنف القائم
على النوع االجتماعي  ،مبا يف ذلك الن�ضاء والفتيات  ،واملثليني ومزدوجي التوجه اجلن�ضي واملتحولني جن�ض ًيا  ،ون�ضاء وفتيات ال�ضكان
االأ�ضليني  ،والن�ضاء امل�ضنفات على اأ�ضا�ض العرق  ،والن�ضاء ذوات االإعاقة.
"يف االأ�ضهر االأخرية  ،ك�ضف الوباء العاملي  COVID-19عن اأوجه عدم امل�ضاواة والظلم التي يواجهها النا�ض االأكرث �ضعف ًا .هذا العام
 ،منحت احلكومة  100مليون دوالر على �ضكل متويل طارئ للمنظمات التي تقدم الدعم واخلدمات لالأ�ضخا�ض الذين يعانون من العنف
القائم على النوع االجتماعي ويهربون منه يف جميع اأنحاء كندا� .ضمح هذا اال�ضتثمار حلوايل  1000منظمة يف جميع اأنحاء البالد لتلقي
التمويل الذي ت�ضتد احلاجة اإليه الإبقاء اأبوابها مفتوحة الأولئك الذين يواجهون �ضعوبات .يوفر هذا التمويل ا ً
أي�ضا امل�ضاعدة ملالجئ الطوارئ
يف املحمية ويف يوكون  ،لدعم ن�ضاء واأطفال االأمم االأوىل.
"يجب اأن تكون �ضالمة الن�ضاء والفتيات هي االأ�ضا�ض الذي ُيبنى عليه كل تقدم .و�ضعت حكومة كندا ا�ضرتاتيجية العنف اجلن�ضاين يف
قدما يف خطة عمل وطنية ب�ضاأن
عام  2017واال�ضرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالب�ضر يف عام  .2019كما التزمت احلكومة بامل�ضي ً
العنف القائم على النوع االجتماعي .هذا باالإ�ضافة اإىل معاجلة الدعوات اإىل العدالة الواردة يف التقرير ال�ضادر عن التحقيق الوطني حول
الن�ضاء والفتيات من ال�ضكان االأ�ضليني املفقودات والقتلى  ،وتنفيذ دعوات العمل ال�ضادرة عن جلنة احلقيقة وامل�ضاحلة .تعمل احلكومة
مع �ضركاء من ال�ضكان االأ�ضليني واملقاطعات واالأقاليم لتطوير خطة عمل وطنية للت�ضدي للعنف �ضد ن�ضاء وفتيات ال�ضعوب االأ�ضلية وثنائي
الروح واملثليني.
"�ضتوا�ضل حكومة كندا الت�ضدي للعنف �ضد املراأة يف الداخل واخلارج .كما نعمل على زيادة امل�ضاركة الهادفة للمراأة يف عمليات
ال�ضالم ومنع ن�ضوب النزاعات .اإن هذا يف �ضميم �ضيا�ضة امل�ضاعدة الدولية الن�ضوية لدينا  ،ومبادرة  Elsieللن�ضاء يف عمليات ال�ضالم
 ،وخطة العمل الوطنية الثانية حول املراأة وال�ضالم واالأمن .ومن بني اأمور اأخرى ،ي�ضاعد دعم احلكومة يف توعية الن�ضاء والفتيات حول
العامل بحقوقهن يف حت�ضني و�ضولهن اإىل العدالة وتقدمي الدعم النف�ضي ل�ضحايا العنف .كما تتخذ كندا تدابري الإنهاء زواج االأطفال املبكر
والق�ضري مل�ضاعدة الفتيات على اختيار حياتهن باأنف�ضهن.
يوما من الن�ضاط الدويل �ضد العنف القائم على النوع االجتماعي  ،اأدعو جميع الكنديني
"اليوم  ،مع احتفالنا باليوم االأول من حملة ً 16
اإىل ا�ضتخدام الها�ضتاغ #16Days
على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي لت�ضجيع اجلميع على التفكري يف اخلطوات امللمو�ضة التي ميكننا اتخاذها للتنديد بالعنف القائم على النوع
االجتماعي وحماية حقوق االإن�ضان ".
مكتبئ�سوزءكن
رتجمعربأيامكني

�لتح�سري الختبار �جلن�سية �لكندية
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اكت�شف كندا بالعربية
كلمة املرتجم...
كتاب "�كت�صف كند� بالعربية" ،هو �أول كتاب ي�صدر (باللغة
�لعربية) مطابق �صك ً
ال وم�صمون ًا  100%لكتاب Discover
� Canadaلر�صمي �ملعتمد لدى �حلكومة �لكندية.

e etﹶCitoyennet
Immigration Canada



تُفيد هذه �لن�صخة �لفريدة �ملقبلني على �إجر�ء �ختبار �جلن�صية
�لكندية من �لناطقني بالعربية ،كما وتعترب مرجع ًا مهم ًا جلميع
�ملهتمني بالتعرف على كند� و�حلاملني بالهجرة �إىل �أر��صيها.

Citizenship and
Immigration Canada

Discover Canada in Arabic

ار�شادات عامة
نهدف من خالل �لن�صخة �لعربية هذه� ،إىل تذليل �لعقبات �للغوية
�أمام �ملقبلني على �ختبار �جلن�صية �لكندية من �لناطقني باللغة
�لعربية ،لفهم م�صمون كتاب  Discover Canadaوخا�صة
ممن مقدرتهم �للغوية باالإنكليزية �أو �لفرن�صية ال متكنهم من
كاف� ،أو ممن يرغبون مبطالعة
��صتيعاب م�صمون �لكتاب ب�صكل ٍ
كتاب  Discover Canadaباللغة �لعربية.

اكت�صف كندا


من �الأهمية مبكان �لتاأكيد هنا �أن �لن�صخة �لعربية ال تُغني
�إط��الق� ًا عن در��صة �لكتاب بن�صخته �الأ�صلية؛ �الإنكليزية �أو
�لفرن�صية ،بل هي جمرد و�صيلة م�صاعدة �إ�صافية ال�صتيعاب
كتاب  ، Discover Canadaوال ن َّدعي �أن هذه �لرتجمة
�لعربية �صت�صمن لك �جتياز �ختبار �جلن�صية �لكندية.
• يرجى �النتباه �إىل �أن �ختبار �جلن�صية �لكندية يجري ح�صر ً�
باللغة �الإنكليزية �أو �لفرن�صية (ولي�س باللغة �لعربية).
• تذ َّكر� ..أنَّ من �صمن �صروط �لتقدمي الختبار �جلن�صية،
�أن تثبت كفاءتك �للغوية باالإنكليزية �أو �لفرن�صية ،و�لرتجمة
�لعربية �إمنا تاأتي تلبي ًة لطلب �لكثريين من �لناطقني بالعربية
لفهم و��صتيعاب كتاب .Discover Canada
عزيزي �ل �ق��ارئ� ..إليك �لطريقة �ملثلى لدر��صة �لكتاب مع
�لرتجمة �لعربية:
� .1صع �أمامك كتاب  Discover Canadaباالإنكليزية
�أو �لفرن�صية( ،بن�صخته �لورقية �أو �الإلكرتونية) ،و�صع بجانبه
كتاب "�كت�صف كند� بالعربية" بن�صخته �الإلكرتونية.
� .٢إقر�أ فقرة باالإنكليزية �أو �لفرن�صية باإمعان ،ثم �تبعها بقر�ءة
�لفقرة �ملقابلة لها بالعربية وهكذ� حتى نهاية كل �صفحة.
� .٣أَ ِعد �لقر�ءة باإمعان مر�ت عدة حتى تثبت �ملعلومة يف ذهنك،
�تبع نف�س �لطريقة يف جميع �صفحات �لكتاب.

Founder and Principal of FLC Learning
Centre
Mississauga، Toronto، Canada

 .٤خ�ص�س كل يوم معدل � ٤ - 1صفحات ح�صب �صعة وقتك،
وح�صب �قرت�ب موعد �ختبارك.
ُ
• ملزيد من �لفائدة� ،أرف��ق بنهاية هذ� �لكتاب جمموعة من • تنويه
�الأ�صئلة �ملهمة باللغتني �الإنكليزية و�لفرن�صية م��ع �الإجابات
مت �أخذ مو�فقة د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة �لكندية لرتجمة كتاب
�ل�صحيحة.
 Discover Canadaللغة �لعربية.
https://canadiandays.ca
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بتغنيعلن«رجعقفعي»
ردعتهديد�نير�جهته

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية (البنتاغون) انها انهت «مراجعة
املوقف العاملي» التي طلبها الرئي�ض جو بايدن يف  4فرباير (�ضباط)
املا�ضي ،وقادها الوزير لويد اأو�ضنت ،ملواءمة «و�ضعنا الع�ضكري
وموارده يف اخلارج ،مع توجيهاته لالأمن القومي»
وقالت مارا كارلني نائبة وكيل وزارة الدفاع لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف
موؤمتر �ضحايف عقدته يف البنتاغون م�ضاء االثنني ،اإنه بعد اأ�ضهر
من التحليل والتن�ضيق الوثيق عرب اإدارات احلكومة االأمريكية ،وافق
بايدن موؤخرا على نتائج وتو�ضيات اأو�ضنت عن تلك املراجعة ،التي
كانت خال�ضة جهود بني تلك الوكاالت ،من بينها جمل�ض االأمن
القومي ووزارة اخلارجية والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية ومكتب
مدير اال�ضتخبارات الوطنية
واأك��دت كارلني ان املراجعة ق��ررت ��ض��رورة احلاجة اإىل اإدخال
تعديالت وحت�ضينات على القواعد االأمريكية يف غ��وام( ،حيث
ينت�ضر حواىل  2500ع�ضكري من م�ضاة البحرية بالتناوب الإجراء
تدريبات) ،واأ�ضرتاليا ملواجهة ال�ضني ،بعد م�ضاورات مع «حلفائنا
يف الناتو واأ�ضرتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية ،واأكرث من � 12ضريكا
يف جميع اأنحاء ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا» .واأ�ضافت ان «مراجعة
املوقف العاملي» ،تاأتي عند «نقطة انعطاف رئي�ضية ،مع زيادة تركيز
الوزارة على ال�ضني ،وتعزيز التزاماتنا الدائمة جتاه الناتو واالأمن
االأوروبي ،واإجراء التحليالت املتعلقة باملتطلبات يف ال�ضرق االأو�ضط،
بعد انتهاء وجود القوات االأمريكية يف اأفغان�ضتان ،وحت�ضني نهجنا
اال�ضرتاتيجي من خالل ا�ضرتاتيجية الدفاع الوطني»
واأو�ضحت كارلني ان «املراجعة تهدف اإىل زي��ادة دق��ة ال�ضالت
ب��ني ال �ق��درات الع�ضكرية الهائلة ل�ل��والي��ات املتحدة واالأول��وي��ات
اال�ضرتاتيجية الإدارة الرئي�ض بايدن ،يف مواجهة احل�ضد الع�ضكري
ال�ضيني» .لكنها اأ�ضافت اأن «ه��ذه املراجعة اأك��دت اأن الواليات
املتحدة �ضتقود بالدبلوما�ضية اأو ًال ،عرب تن�ضيط �ضبكتنا التي ال مثيل
لها من احللفاء وال�ضركاء ،واتخاذ خيارات ذكية ومن�ضبطة يف ما
يتعلق بالدفاع الوطني واال�ضتخدام امل�ضوؤول جلي�ضنا» .وا�ضارت اإىل
اأنه «متا�ضيا مع تركيز وزير الدفاع على ال�ضني ،باعتبارها حتديا
�ضريعا لنا ،كانت املنطقة ذات االأولوية ملراجعة املوقف العاملي ،هي
منطقة املحيط الهندي ،حيث توجه ب�ضرورة التعاون االإ�ضايف مع
احللفاء وال�ضركاء يف جميع اأنحاء املنطقة ،لتعزيز املبادرات التي
ت�ضاهم يف اال�ضتقرار االإقليمي ،وردع عدوان ع�ضكري حمتمل من
ال�ضني وتهديدات من كوريا ال�ضمالية .وت�ضمل ه��ذه املبادرات
ال�ضعي اإىل و�ضول اإقليمي اأكرب الأن�ضطة ال�ضراكة الع�ضكرية ،وتعزيز
البنية التحتية يف اأ�ضرتاليا وج��زر املحيط ال�ه��ادئ ،والتخطيط

لن�ضر طائرات الدورية يف اأ�ضرتاليا ،وهو ما اأعلنه الوزير اأو�ضنت
يف االجتماع الوزاري امل�ضرتك االأ�ضرتايل -االأمريكي ،الذي ُعقد يف
�ضبتمرب (اأيلول) املا�ضي .كما �ضهلت املراجعة اأي�ضا ،موافقة الوزير
اأو�ضنت على التمركز الدائم ل�ضرب طائرات الهليكوبرت الهجومية
الدورية �ضابقا ،ومقر �ضعبة املدفعية يف جمهورية كوريا ،الذي
اأعلنته الوزارة يف وقت �ضابق من هذا العام»
وباالنتقال اإىل اأوروبا ،قالت كارلني اإن املراجعة «تعزز قوة الردع
القتالية ذات امل�ضداقية �ضد العدوان الرو�ضي يف اأوروب��ا ،ومتكن
قوات الناتو من العمل ب�ضكل اأكرث فعالية» .واأ�ضافت اأنه «بناء على
تقييم العر�ض االويل للموقف العاملي ،وتو�ضية الوزير اأو�ضنت ،فقد
مت يف فرباير (�ضباط) املا�ضي ،اإلغاء القرار ال�ضابق الذي اتخذته
اإدارة الرئي�ض دونالد ترمب ،بخف�ض عدد القوات االأمريكية يف اأملانيا
البالغ  25األفا ،وقرر الوزير يف اإبريل (ني�ضان) ن�ضر فرقة عمل من
 500جندي من اخت�ضا�ضات متعددة املجاالت ب�ضكل دائم يف اأملانيا.
كما اأبلغ الوزير يف اأغ�ضط�ض (اآب) ،بلجيكا واأملانيا االحتفاظ ب�ضبعة
مواقع ع�ضكرية مت حتديدها م�ضبقا ،للعودة اإىل ال��دول امل�ضيفة
مبوجب خطة تعزيز البنية التحتية االأوروبية» .وك�ضفت ان املراجعة
حددت «قدرات اإ�ضافية من �ضاأنها تعزيز موقف الردع االأمريكي يف
اأوروبا ،التي �ضتناق�ض مع احللفاء يف امل�ضتقبل القريب»
ويف منطقة ال�ضرق االأو� �ض��ط ،ق��ال��ت نائبة وك�ي��ل وزارة الدفاع
لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية ،اإن املراجعة «قيمت متطلباتنا املتطورة ملكافحة
االإرهاب» ،بعد انتهاء العمليات يف اأفغان�ضتان و«نهجنا جتاه اإيران».
ويف العراق و�ضوريا ،توجه املراجعة ب�ضرورة اال�ضتمرار «يف دعم
حملة هزمية داع�ض وبناء قدرات القوات ال�ضريكة لنا» .واأ�ضافت،
انه «ا�ضت�ضرافا للم�ضتقبل» ،توجه املراجعة «االإدارة الإجراء حتليل
اإ�ضايف حول متطلبات الو�ضع الدائم يف ال�ضرق االأو�ضط ،كما اأ�ضار
الوزير اأو�ضنت يف حوار املنامة ،حيث اأكد انه لدينا م�ضوؤوليات عاملية
ويجب اأن ن�ضمن جاهزية قواتنا وحتديثها ،وهو ما يتطلب منا اإجراء
تغيريات م�ضتمرة لو�ضعنا يف ال�ضرق االأو�ضط ،واحلفاظ الدائم على
قدرتنا لن�ضر القوات ب�ضرعة يف املنطقة بناء على بيئة التهديد»
وكان خرباء وباحثون قد اأ�ضاروا اإىل اأن االن�ضحاب من اأفغان�ضتان
ع�ل��ى وج��ه اخل���ض��و���ض ،يتطلب م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة مراقبة
التهديدات االإرهابية وجمع املعلومات اال�ضتخبارية من اأماكن اأبعد،
مما يجعل من ال�ضعب حتويل املوارد .وهو ما فر�ض على البنتاغون
عدم اإج��راء تعديالت جوهرية على انت�ضار القوات االأمريكية يف
املنطقة ويف اأوروبا ،بعدما فقدت الواليات املتحدة اإمكان الو�ضول
اإىل موارد قريبة من اأفغان�ضتان
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االإجت�������������ار ب���ال���ب�������ص���ر:
ط��ي��ار اإب�����ص��ت��ني ي�صهد ب�اأن��ه
ا�صطحب االأم��ر اأن��درو وبيل
كلينتون وترامب يف طائرة رجل
االأعمال املدان بجرائم جن�صية

قال الطيار اخلا�ض برجل االأعمال جيفري اإب�ضتني ،يف �ضهادته يف
حماكمة غيلني ماك�ضويل ،اإنه ا�ضطحب على منت الطائرة �ضخ�ضيات
مهمة جدا اإىل اأماكن فخمة حول العامل ،وذك��ر الري في�ضو�ضكي،
ال��ذي عمل طيارا الإب�ضتني لفرتة طويلة ،خالل حماكمة ماك�ضويل
بتهمة تهريب ب�ضر الأغرا�ض اجلن�ض ،اأنه ا�ضطحب يف رحالته اجلوية
االأمري اأن��درو وبيل كلينتون ودونالد ترامب وكيفن �ضبي�ضي ،وتنفي
غيلني ماك�ضويل هذه االتهامات وتقول اإنها كانت ت�ضتخدم ككب�ض
فداء جلرائم اإب�ضتني ،الذي مات يف ال�ضجن عام 2019
لكن االإدعاء يوؤكد باأن الثنائي  -ماك�ضويل واإب�ضتني �" -ضريكني يف
جرمية" اال�ضتغالل اجلن�ضي ،وقدمت ال�ضهادة التي مت االإدالء بها،
اأم�ض الثالثاء ،تفا�ضيل مروعة عن اال�ضتغالل اجلن�ضي املزعوم ،وال
تزال ماك�ضويل يف اأحد ال�ضجون االأمريكية منذ اأن األقي القب�ض عليها
العام املا�ضي ،وتواجه ال�ضجن ملا قد ي�ضل اإىل ثمانني عاما اإذا اأدينت،
ويقول االدع��اء اإن �ضخ�ضية املجتمع الربيطانية ماك�ضويل ،وهي
حتمل اأي�ضا اجلن�ضيتني الفرن�ضية واالأمريكية ،وظفت وهيئت فتيات
قا�ضرات ل�ضديقها اإب�ضتني لي�ضتغلهن جن�ضيا ،وحني �ضئل في�ضو�ضكي
عن و�ضفه ماك�ضويل يف عمليات اإب�ضتني ،قال اإنها ال�ضخ�ضية "رقم
 ،"2واأ��ض��اف في�ضو�ضكي ،خ��الل �ضهادته اأم��ام حمكمة نيويورك
الثالثاء" :كان اإب�ضتني رقم واحد بكل و�ضوح" ،و�ضهد طيار اإب�ضتني
باأنه مل يعاين اأي اأفعال جن�ضية خالل رحالته ،وذلك رغم اأن باب
قمرة القيادة يف الطائرة كان دائما مغلقا يف الرحالت التي كان يقوم
بها على الطائرة التي لقبت ب�"اإكربي�ض لوليتا" ،كما ذكر اأي�ضا اأنه اأقل
فريجينيا روبرت�ض جوفري التي قالت اإن االأمري اأندرو اعتدى عليها
جن�ضيا ،ولطاملا نفى االأمري اأندرو ،البالغ  61عاما ،وهو االبن الثاين
للملكة اإليزابيث ،هذه االدعاءات ،وحني �ضئل عن فريجينيا جوفري،
قال في�ضو�ضكي" :نعم .فتاة ق�ضرية ذات �ضعر بني مت�ضخ .مل تكن
تبدو �ضغرية ،اأيا كان تعريفك لكلمة �ضغرية .لكنها كانت اإمراة وفقا
لت�ضنيفي" ،وحني �ضئل عن و�ضفه ل�ضكل العالقة بني غيلني ماك�ضويل
واإب�ضتني ،ق��ال اإنها كانت "�ضخ�ضية اأك��رث من كونها مهنية ،ولن
اأ�ضفها بالرومان�ضية" ،كما �ضهدت امراأة اأخرى ،ا�ضتخدمت ا�ضما
م�ضتعارا هو "جني" ،اأمام املحكمة ،اإذ اأخربت املحكمة اأن ماك�ضويل
كانت معها يف الغرفة مرات عديدة وهي متار�ض اجلن�ض مع اإب�ضتني،
وكانت حينها يف الرابعة ع�ضرة من عمرها ،وقالت جني للمحكمة اإنها
قابلت اإب�ضتني وماك�ضويل عندما كانت يف مع�ضكر �ضيفي يف مي�ضيغان
يف عام  ،1994و ُقدم اإب�ضتني لها كمتربع ثري يقدم منح للتالميذ،
وتعهد اإب�ضتني جلني باأنه �ضيمول تعليمها لكنه ا�ضتغلها جن�ضيا،
بح�ضب االدع��اء ،كما ذكرت جني اأن والدها تويف يف العام ال�ضابق
للقائها االأول باإب�ضتني ،واأن عائلتها كانت تعاين ماليا يف ذاك الوقت

�الإنفلونز�
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ال تن�صى اأخذ لقاح االإنفلونزا لهذا ال�صتاء
اإن اجلائحة احلالية جتعلنا نن�ضى اأن هناك ً
مر�ضا معد ًيا اآخر ال يزال موجودًا عام ًا بعد عام،
وهو االإنفلونزا  ،والذي يظل مر�ض ًا قات ًال للغاية.
منأعظمنت�اتب�ريخرتعلقاحات.
ملاذالنفلونزفظعج؟
كل �ضنة ،تت�ضبب االإنفلونزا (الزكام) يف دخول اأكرث من  12000مري�ض اإىل امل�ضت�ضفى ،ول�ضوء
احلظ  ،ميوت ما يقارب  3500مري�ض ب�ضببها.
اإذ تتفاقم حالة االأ�ضخا�ض امل�ضابني باأمرا�ض مزمنة مثل اأمرا�ض الرئة والقلب ب�ضكل خطري
اإثر االإ�ضابة باالإنفلونزا.
اأما كبار ال�ضن ،فهم معر�ضون مل�ضاعفات االإنفلونزا ب�ضفة خا�ضة .مي ّثل امل�ض ّنون  70%من حاالت
اال�ضت�ضفاء ول�ضوء احلظ ي�ضكلون  90%من الوفيات جراء االإنفلونزا .ويعاين العديد من كبار
ال�ضن املر�ضى من فقدان كبري لال�ضتقاللية ب�ضبب املر�ض واال�ضت�ضفاء ،باالإ�ضافة اإىل تفاقم
اأمرا�ضهم املزمنة ما قد يوؤدي اإىل اإيداعهم يف موؤ�ض�ضات.
ميكنناجتنبكهذهملعاناةباتلقح!
مامىجناعهذهلقاحات؟
ال ي�ضح االعتقاد باأن كبار ال�ضن ال ي�ضتجيبون للقاح ب�ضبب �ضعف جهاز مناعتهم .فاجلرعات
العالية اأو اللقاحات التي حتتوي على مقويات فعالة ج ّدا لدى كبار ال�ضن .ومع ذلك ،حتى مع
اللقاح  ،ميكن اأن ي�ضاب امل�ضن باالإنفلونزا ولكن اللقاح يقلل ب�ضكل كبري من امل�ضاعفات ،و يحد
كذلك من الوفيات.
ما هي تو�ضيات ال�ضحة العامة؟
عاما فما
تو�ضي ال�ضحة العامة بالتلقيح ،جما ًنا ،جلميع االأ�ضخا�ض الذين تبلغ اأعمارهم ً 75
فوق ،وكذلك لالأفراد امل�ضابني باأمرا�ض مزمنة والذين ترتاوح اأعمارهم بني  6اأ�ضهر و 74
عاما.
ً

اليفوتكتلقّ لقاحكعام!
Access
أيامكني
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بيان رئي�س وزراء كندا يف يوم الذكرى
أ�ئ�سوزءجانتتروو،وم،بانتايليفيومذكرى:
"اليوم  ،نكرم الن�ضاء والرجال الذين خدموا  ،وما زالوا يخدمون بلدنا  ،يف اأوق��ات احلرب وال�ضراع وال�ضالم .نتوقف لنتذكر
ت�ضحياتهم البا�ضلة  ،ونقر بدين ال ميكننا �ضداده اأبدً ا .نحن نحيي ذكرى اأولئك الذين فقدوا حياتهم  ،واأولئك الذين ت�ضرروا ج�ضد ًيا اأو
نف�ضي ًا ب�ضبب خدمتهم  ،وكذلك اأفراد اأ�ضرهم واأحبائهم.

يوا�صل اأوميكرون ،املتحور اجلديد من فرو�س
كورونا انت�صاره يف اأرجاء العامل ،حيث و�صل القارة
االأمركية بعد اإعالن كندا ر�صد اأول اإ�صابتني ،يف
حني اأظهر م�صوؤول اأمركي رفيع تفاوؤال ب�صاأن قدرة
اللقاحات على مقاومته ..متابعة

"اأكرث من  2.3مليون كندي خدموا بالزي الع�ضكري منذ الكونفدرالية  ،واأكرث من  120.000قدموا الت�ضحية الكربى .بف�ضل نكرانهم
للذات وتفانيهم و�ضجاعتهم  ،ظل اأفراد اجلي�ض وال�ضرطة لدينا يدافعون عن احلرية وال�ضالم والدميقراطية  -القيم التي نعتز بها بعمق
يف قلوبنا� .ضارك الكنديون ا ً
�ضخ�ضا باأرواحهم  ،ومهمات ع�ضكرية اأخرى
أي�ضا يف عمليات حفظ ال�ضالم الدولية  ،حيث �ضحى حوايل 130
ً
حلماية حقوق االآخرين يف جميع اأنحاء العامل  ،وطريقة حياتنا  -هوؤالء االأبطال يج�ضدون اأف�ضل ما يعنيه اأن تكون كند ًيا.
"ي�ضادف هذا العام ا ً
أي�ضا الذكرى املئوية الإحياء ذكرى زهرة �ضقائق النعمان يف كندا .األهمت ق�ضيدة جون ماكراي "يف حقول
فالندرز" ال�ضيدة اآنا غريان من فرن�ضا لتبني توزيع زهرة �ضقائق النعمان يف ذكرى اتفاقية الهدنة التي اأنهت احلرب العاملية االأوىل يف عام
 .1918وكانت هذه هي طريقتها لتكرمي قتلى احلرب ،و للم�ضاعدة يف جمع اأموال الدعم الأولئك الذين تاأثروا بالنزاع .يف يوليو  ، 1921تبنت
جمعية قدامى املحاربني يف احلرب العظمى  -التي كانت مقدمة للفيلق امللكي الكندي  -الزهرة كرمز للذكرى .بعد مائة عام ،ا�ضتمرت روؤية
اآنا غريان  -وال تزال زهرة �ضقائق النعمان حترتم تعهدها باعتبارها رمزً ا ال لب�ض فيه للذكرى.
"ال�ضنة والن�ضف املا�ضية جعلت احلياة اأكرث �ضعوبة لكثري من قدامى املحاربني .لهذا ال�ضبب  ،ا�ضتثمرت حكومة كندا يف العام املا�ضي
 20مليون دوالر الإن�ضاء �ضندوق دعم الطوارئ ملنظمات املحاربني القدامى  ،والذي �ضاعد اأكرث من  40منظمة يف جميع اأنحاء البالد على
دعم رفاهية املحاربني القدامى وعائالتهم خالل جائحة .COVID-19
"بينما نوا�ضل احلفاظ على بع�ضنا البع�ض وجمتمعاتنا يف ماأمن من  ، COVID-19اأدعو جميع الكنديني مل�ضاهدة االحتفال الوطني
يف الن�ضب التذكاري الوطني للحرب يف اأوتاوا  ،والذي يتم بثه على  Facebookاليوم .كما اأ�ضجع اجلميع على زيارة املوارد عرب االإنرتنت
للتعرف على يوم الذكرى وق�ض�ض �ضحايانا وكل الت�ضحيات التي قدموها للكنديني والنا�ض يف جميع اأنحاء العامل.
"اليوم  ،يف ال�ضاعة احلادية ع�ضرة من اليوم احلادي ع�ضر من ال�ضهر احلادي ع�ضر � ،ضيقف الكنديون من ال�ضاحل اإىل ال�ضاحل اإىل
ال�ضاحل ملدة دقيقتي �ضمت تكر ًميا جلميع الذين �ضقطوا� .ضوف نرتدي الزهرة احلمراء بالقرب من قلوبنا  ،ونفكر بجدية ونفكر يف
اأولئك الذين خدموا ب�ضجاعة للحفاظ على �ضالمتنا  ،و�ضحوا بحياتهم يف خدمة كندا االأف�ضل  -فهم يحظون باحرتامنا و�ضكرنا وامتناننا
ال�ضادق.
"كيالنن�ى".
رتجمعربأيامكني

حدث يف مثل هذا اليوم:
يف مثل هذا اليوم  29نوفمرب من العام  ،1963حتطمت رحلة خطوط "تران�س
كندا" اجلوية الرحلة  "831بعد وقت ق�صر من اإقالعها من مطار مونرتيال دورفال
الدويل ،ما اأ�صفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم � 118صخ�س
اندبندنت عربية

تابع اأحدث االأخبار عرب تطبيق اأعلنت "م�ضر للطريان" عن
تعليق رحالتها املتجهة من واإىل تورنتو بكندا اعتبارا من
غد اخلمي�ض  2دي�ضمرب وحلني اإ�ضعار اآخر ،وذلك يف
فجر ٍ
�ضوء التعليمات ال�ضادرة ب�ضاأن توقف حركة الطريان بني
القاهرة وتورنتو تطبي ًقا ل�الإج��راءات االحرتازية املتخذة
ملجابهة انت�ضار املتحور اأوميكرون
ونا�ضدت ال�ضركة الوطنية م�ضر للطريان عمالءها امل�ضافرين
من واإىل تورنتو �ضرورة مراجعة حجوزاتهم ،وتعديل مواعيد
رحالتهم من خالل االت�ضال مبركز خدمة العمالء 1717
داخل م�ضر اأو مكاتب م�ضر للطريان املنت�ضرة مب�ضر وحول
العامل اأو وكيلك ال�ضياحي
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�ملوقع �لتح�سريي الختبار �جلن�سية �لكندية

هل ت�صتعد للجن�صية الكندية؟
تعرف على اأكرب واأحدث املواقع التح�صرية الختبار اجلن�صيةالكندية

• �ضدر باالأم�ض املوقع االأح��دث واالأو�ضع واالأك��رث دقة للتح�ضري  Canadaوبالتايل فاإن رحلتك معنا �ضتكون ال�ضبيل االأمثل للتح�ضري  -طريقة االإ�ضرتاك �ضهلة واآمنة وم�ضمونة للغاية ،والدفع يتم عرب
الختبار اجلن�ضية الكندية ،موقع:
وال�ضتيعاب كل ما ورد يف كتاب .Discover Canada
من�ضة PayPal
 • Canadian Citizenship Test Preparation Web Appيت�ضمن املوقع موؤقت ًا زمني ًا يعمل تلقائي ًا حلظة البدء بكل  -قم باإن�ضاء ح�ضابك ال�ضخ�ضي ،ثم اإبداأً رحلتك التح�ضريية معنا
 اإىل جميع املقبلني على اختبار اجلن�ضية الكندية ،نقدم لكم املوقع اختبار.على الفور.
التفاعلي االإحرتايف املتخ�ض�ض يف التح�ضري والتدريب الجتياز
ً
ً
• يت�ضمن املوقع اأي�ضا اأق�ضاما عديدة ،منها :ق�ضم اأخبار لن�ضر كل  -ر�ضم االإ�ضرتاك خمف�ض لفرتة وجيزة$ 19.99 :
اختبار اجلن�ضية الكندية.
ما يتعلق من معلومات واأخبار ت�ضدر من احلكومة الكندية حول
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اختبار اجلن�ضية الكندية.
 Canadian Citizenship Test Preparation Web Appاجلن�ضية الكندية
قام ب�ضياغة واإعداد االأ�ضئلة التدريبية واإخراج هذا العمل بخربة
باأنه:
• املوقع تفاعلي ،عند ال�ضغط على اأي اإجابة حمتملة� ،ضتوم�ض تعليمية اأكادميية تزيد عن  25عاماً.
• اأكرب واأ�ضمل واأدق موقع تدريبي ،حيث جتاوز الرقم القيا�ضي االإجابة مبا�ضرة باللون االأخ�ضر اإن كانت �ضحيحة ،وباللون االأحمر
Moutaz Abu Kalam
الأي موقع اأو تطبيق اآخر باإجمايل اأكرث من � 800 +ضوؤا ًال حمتم ًال اإن كانت غري �ضحيحة ،و�ضتوم�ض معها االإجابة ال�ضحيحة باللون
BLit OCELT/ICTEAL
ذو معنى ليغطي باإمعان جميع املعلومات الواردة بني دفتي الكتاب االأخ�ضر .عند اإنهاء كل اختبار (موؤلف من � 20ضوؤا ًال) �ضتظهر
TESL Certified/Ontario Canada
الر�ضمي .Discover Canada
نتيجة اختبارك اأمامك على الفور ،ثم ياأخذك املوقع الختبار اآخر
Founder and Principal of FLC Learning Center
• جميع االأ�ضئلة ُمعدة �ضمن عدد ال متناهي من االختبارات وه ُلم جرا.
ً
+1 647 296 3590
الع�ضوائية  43 +اختبار ًا ت�ضل�ضليا تغطي �ضطر ًا �ضطر ًا ..وفقر ًة مالحظة :هذا املوقع مرخ�ض وحممي لدى احلكومة الكندية/املكتب
Zoomlineclass@gmail.com
فقر ًة ..كل ما احتواه كتاب  Discover Canadaالر�ضمي من الكندي للملكية الفكرية برقم ت�ضجيل حماية امللكية الفكرية:
معلومات.
 1183860والنا�ضر املعتمد
ُ
• ِ�ضيغت جميع اأ�ضئلة هذا املوقع واأ ِعدت بدقة واحرتفية تعليمية Canadian Citizenship Test Preparation Web App
Canadian Days Inc.
فائقة مدعومة بخربة اأكادميية تزيد عن  25عام ًا يف جمال تعليم
®©
جميع حقوق االإعداد والن�ضر والتوزيع حمفوظة
اللغة االإنكليزية باالإ�ضافة للكور�ضات التح�ضريية املتميزة الختبار • تنبيه :ا��ض��رتاك��ك ب�ه��ذا امل��وق��ع ه��و ح�ضري ًا ال�ضتخدامك
!All Rights Reserved
اجلن�ضية الكندية.
ال�ضخ�ضي ،وال يجوز اإعطاء كلمة املرور ل�ضخ�ض اآخر حتى ال يتم
® ©
• جميع االأ�ضئلة الواردة يف هذا املوقع متوافقة مع اختبار اجلن�ضية اإغ��الق احل�ضاب تلقائي ًا ،واأي خمالفة من هذا النوع تعترب تعدي
Canadian Days Inc. Supported by the Federal
الكندية ،وتت�ضمن مئات من االأ�ضئلة (متعددة اخليارات) باالإ�ضافة مبا�ضر على اأتعاب وحقوق مالك و ُمعد موقع:
Government of Canada
ً
الأ�ضئلة (�ضح وخ �ط �اأ) .وق��د مت �ضياغة واإع ��داد جميع االأ�ضئلة Canadian Citizenship Test Preparation Web
ئ�ستحريرمعتزأبوكالم
على التوايل من كل �ضطر اأو معلومة وردت يف كتاب ©®App Discover
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رئي���س وزراء كندا يرحب بعودة رئي���س جمل�س العموم

رئي�ضا ملجل�ض العموم كجزء من عودة الربملان.
رحب رئي�ض الوزراء  ،جا�ضنت ترودو  ،اليوم باإعادة انتخاب ال�ضيد اأنتوين روتا ً

يتوقع الكنديون اأن يعمل اأع�ضاء الربملان م ًعا ملعاجلة الق�ضايا االأكرث اأهمية للبالد .تعتمد الدميقراطية الكندية على الثقة يف موؤ�ض�ضاتنا
العامة  ،والنقا�ض ال�ضحي  ،وحق جميع املمثلني املنتخبني يف التحدث بحرية واال�ضتماع اإىل جمل�ض العموم.
اإن دور رئي�ض جمل�ض النواب مهم للغاية  ،حيث اأنهم يف�ضرون القواعد والتقاليد الربملانية بطريقة حيادية.
رئي�ض جمل�ض النواب م�ضوؤول ا ً
أي�ضا عن االإ�ضراف على اإدارة وتنظيم جمل�ض العموم  ،والقيام بالواجبات االحتفالية والدبلوما�ضية.
رتجمعربأيامكني

اأونتاريو تكافح عنف ال�صالح والع�صابات
ت�تثمر ملقاطع 75 ملون وال قمع تفق
الألحوملختعربحلو
اإيتوبيكوك  -ت�ضتثمر حكومة اأونتاريو  75.1مليون دوالر لتعزيز
الكفاح �ضد عنف ال�ضالح والع�ضابات يف املجتمعات يف جميع
اأنحاء املقاطعة� .ضيدعم التمويل امل�ب��ادرات التي من �ضاأنها
تفكيك الن�ضاط االإجرامي  ،وتعزيز الدعم اال�ضتق�ضائي  ،وزيادة
التعاون يف جميع اأنحاء قطاع العدالة ووقف تدفق االأ�ضلحة غري
القانونية عرب احلدود.

الناجت املحلي
االإجمايل يف كندا
ي�صجل قراءة اإيجابية
ك�ضفت بيانات موؤ�ضر الناجت املحلي االإجمايل ال�ضادرة عن
مكتب االإح�ضاء الكندي اليوم الثالثاء ،ب�اأن موؤ�ضر النمو
االقت�ضادي على اأ�ضا�ض �ضهري يف قد �ضجل منوا بن�ضبة %0.1
خ��الل اأكتوبرر املا�ضي ،وذل��ك اأك��رث من توقعات االأ�ضواق
بت�ضجيل منو بنحو  ،%0.4ولكنها اأقل من القراءة ال�ضابقة
التي �ضجلت ارتفاعا بن�ضبة  %0.4خالل �ضبتمرب املا�ضي
اجلدير بالذكر اأن موؤ�ضر الناجت املحلي يف يقي�ض التغري يف
قيمة ال�ضلع واخل��دم��ات املعدلة على اأ�ضا�ض الت�ضخم على
اأ�ضا�ض �ضهري .ويعد هذا هو املقيا�ض االأول واالأو�ضع نطاقا
للن�ضاط االقت�ضادي
يتطلع املتداولون اإىل حت�ضن �ضوق االأ�ضهم وبالتايل وترية
االقت�ضاد ،الأن تعايف ن�ضاط االأع �م��ال يعني زي��ادة اأرب��اح
ال�ضركات .هذا باالإ�ضافة اإىل اأن متداويل ال�ضندات يتاأثرون
ب�ضدة بالت�ضخم وحت�ضن الن�ضاط االقت�ضادي .اإذ قد يوؤدي
ه��ذا التح�ضن اإىل الت�ضخم .وم��ن خ��الل مراقبة بياناته،
ي�ضتطيع امل�ضتثمرون معرفة حتركات ال�ضوق وحمافظهم
املالية .واإيجابية بيانات النمو االقت�ضادي تدعم الدوالر
الكندي والعك�ض �ضحيح

قال احلاكم دوج فورد" :لن ُي�ضمح لعنف الع�ضابات واالأ�ضلحة
النارية باالنت�ضار يف اأونتاريو"�" .ضنفعل كل ما يف و�ضعنا لدعم
اأفراد ال�ضرطة يف اخلطوط االأمامية وقطاع العدالة لدينا حتى
يكون لديهم امل��وارد والدعم الالزمني للت�ضدي للن�ضاط غري
القانوين .لن ندخر اأي نفقات للحفاظ على جمتمعاتنا واأطفالنا
يف اأمان اليوم وغدً ا ول�ضنوات قادمة" .
بنا ًء على ا�ضرتاتيجية اأونتاريو للحد من االأ�ضلحة والع�ضابات
والعنف� ،ضي�ضمل هذا اال�ضتثمار ملدة ثالث �ضنوات ما يلي:
 اإن�ضاء مكتب ا�ضتخبارات املخدرات غري امل�ضروعة لتعطيل�ضل�ضلة توريد امل�خ��درات القادمة اإىل اأون�ت��اري��و وتقدمي دعم
حم�ضن لتحديد ومنع امل�خ��درات واالأ�ضلحة النارية
حتقيقي ّ
واالجتار بالب�ضر عرب احلدود
 تعزيز الدعم للتحقيقات املتخ�ض�ضة يف االأ�ضلحة والع�ضاباتللم�ضاعدة يف حتليل االأ�ضلحة النارية واإنفاذ التعقب  ،مما ي�ضمح
بتحديد مهربي االأ�ضلحة و�ضبكاتهم وطرق تهريبهم يف الوقت املنا�ضب
 اإن�ضاء وح��دة مقا�ضاة متنقلة جديدة للبنادق والع�ضاباتملقا�ضاة ق�ضايا االأ�ضلحة والع�ضابات الرئي�ضية من حلظة توجيه
التهم يف املناطق ذات االأولوية يف جميع اأنحاء املقاطعة

للمعلومات واال�ضتخبارات
 اإن�ضاء قاعدة بيانات اإقليمية لن�ضاط االأ�ضلحة والع�ضاباتل�ضمان االت�ضاق يف ت�ضنيف البيانات ذات ال�ضلة وتعزيز تدفق
املعلومات ملحاربة الع�ضابات.
وقالت املحامية العامة �ضيلفيا جونز�" :ضت�ضاعد هذه املبادرات
االإ�ضرتاتيجية على التعطيل الفعال الأن�ضطة الع�ضابات وتدفقات
االإي��رادات التي متول الن�ضاط االإجرامي مبا يف ذلك االجتار
باملخدرات والب�ضر"" .ال يوجد مكان للعنف امل�ضلح اأو اأي ن�ضاط
غري قانوين اآخ��ر يف اأي مكان يف مقاطعتنا و�ضنزود �ضباطنا
يف اخلطوط االأمامية ب��االأدوات التي يحتاجونها للحفاظ على
جمتمعاتنا اآمنة".
ق��ال النائب العام دوغ داوين" :مع تزايد تعقيد التحقيقات
واملالحقات الق�ضائية املتعلقة بال�ضبكات االإجرامية اخلطرة
 ،نتخذ تدابري ل�ضمان ح�ضول ال�ضرطة واملدعني العامني على
االأدوات واملوارد التي يحتاجون اإليها ملحا�ضبة اجلناة والدفاع
عن ال�ضحايا وهم ي�ضعون لتحقيق العدالة"" .تعبئة خرباء
املدعني العامني ذوي اخل��ربة � ،ضتعالج وح��دة النيابة العامة
املتنقلة اجلديدة يف  Gun and Gangالق�ضايا املعقدة
يف املناطق ذات االأولوية يف جميع اأنحاء اأونتاريو".

 اإن�ضاء جمموعة عمل حتليالت م�ضرتكة على م�ضتوى املقاطعةلتعزيز القدرة بني خدمات ال�ضرطة على جمع وتبادل املعلومات
حول ن�ضاط واجتاهات االأ�ضلحة والع�ضابات
من خالل هذا اال�ضتثمار  ،مت تقدمي ما يقرب من  187مليون
 زيادة وجود فرق اأمن اإنفاذ احلدود يف اأونتاريو للحد من تدفق دوالر ملكافحة عنف ال�ضالح والع�ضابات كجزء من ا�ضرتاتيجيةاحلد من البنادق والع�ضابات والعنف يف جميع اأنحاء املقاطعة
االأ�ضلحة النارية غري القانونية التي تدخل املقاطعة
 دع��م عمليات ال�ق��وات امل�ضرتكة االإقليمية الإ�ضفاء الطابع منذ عام .2018الر�ضمي على ال�ت�ع��اون ب��ني ال�ضلطات الق�ضائية ا�ضتجاب ًة

رتجمعربأيامكني
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في�صانات كندا ت�صتدعي تدخل فرق االإنقاذ الإجالء مئات العالقني داخل �صياراتهم
تدخلت طائرات مروحية ي��وم االإث�ن��ني ،الإنقاذ واإ�ضعاف ع�ضرات ويف بيان م�ضرتك ،قالت مدينة فانكوفر وفرقة العمل امل�ضرتكة الكندية:
�ضخ�ضا حما�ضرين ،مبا يف ذلك  50طف ًال،
االأ�ضخا�ض الذين علقوا داخل �ضياراتهم ب�ضبب انزالقات الرتبة يف "يوجد ما يقرب من ً 275
ن�ضحناهم بالبقاء يف مكانهم طوال الليل الأن املكان غري اآمن للعبور".
جنوب مقاطعة كولومبيا الربيطانية.
وجنحت فرق االإنقاذ يف نقل � 300ضخ�ض وجدوا اأنف�ضهم حما�ضرين
داخل �ضياراتهم ،واإنزالهم بالقرب من املركز املجتمعي يف بلدة
اأغا�ضيز على بعد حوايل  100كيلومرت �ضرق فانكوفر ،قبل اأن تنطلق
يف رحلة اإنقاذ اأخرى.
وت�ضببت الفي�ضانات الناجمة عن هطول غزير لالأمطار بحدوث انزالقات
للرتبة واإغالق طرق خمتلفة يف املناطق الداخلية لكولومبيا الربيطانية.

وحثت بلدة مرييت على بعد  400كيلومرت اإىل ال�ضمال ال�ضرق� ،ضكان
منطقة قريبة من نهر على االإخالء فور ًا واأ�ضارت اإىل توفر اأ�ضرة يف
اأحد املراكز ال�ضتقبالهم.
واأ�ضدرت مدينة اأبوت�ضفورد اأمر ًا باإخالء اأكرث من مائة منزل وفق ًا
الإذاعة كندا ب�ضبب االأمطار الغزيرة التي ت�ضببت يف انزالقات للرتبة
وفي�ضانات يف بع�ض االأماكن.

مل�:يوونوز

في�صانات وانزالقات للرتبة تغلق الطرق يف كندا ..واإجالء ال�صكان
�ضدرت اأوامر اإجالء يف جنوب مقاطعة كولومبيا الربيطانية بغرب ُبعد حوايل  100كيلومرت �ضرق فانكوفر ،وفق ًا لالإعالم املحلي.
كندا بعد هطول اأمطار غزيرة اأدت اإىل في�ضانات وانزالقات للرتبة ،ويف ات�ضال لوكالة «فران�ض بر�ض» مل ُتعلق ال�ضلطات املحلية على
ح�ضبما ذكرت ال�ضلطات املحلية االإثنني.
الفور.
وكتبت وزارة النقل والبنى التحتية يف املقاطعة يف تغريدة ليل واأ�ضدرت مدينة اأبوت�ضفورد اأمر ًا باإخالء اأكرث من مائة منزل ،وفق ًا
االأح ��د االإث �ن��ني" :بعد ه�ط��ول اأم �ط��ار غ��زي��رة ط��ال��ت انزالقات الإذاع��ة كندا ،ب�ضبب االأمطار الغزيرة التي ت�ضببت يف انزالقات
للرتبة وفي�ضانات طرق خمتلفة يف املناطق الداخلية لكولومبيا للرتبة وفي�ضانات يف بع�ض االأماكن.
الربيطانية".
وحثت بلدة مرييت على بعد  400كيلومرت اإىل ال�ضمال ال�ضرق� ،ضكان
واأغلق العديد من الطرق ال�ضريعة يف مناطق اجتاحتها هذا ال�ضيف منطقة قريبة من نهر على االإخالء فور ًا ،واأ�ضارت اإىل توفر اأ�ضرة يف الغزيرة هذا ال�ضباح و�ضتخف بعد الظهر" ،وتوقعت هطول اأمطار
حرائق غابات كربى.
اإ�ضافية مبقدار  50ملم بعد ت�ضاقط " 160ملم" على و�ضط و�ضرق
اأحد املراكز ال�ضتقبالهم.
كما ن�ضر فريق بحث واإنقاذ الإ�ضعاف ع�ضرات االأ�ضخا�ض الذين علقوا وقالت وزارة البيئة الكندية يف ن�ضرة �ضدرت قرابة ال�ضاعة � 5ضباح ًا وادي فريزر.
وكاالت
يف �ضياراتهم ب�ضبب انزالقات الرتبة على طريق قرب اأجا�ضيز على بالتوقيت املحلي ( 13.00بتوقيت جرينت�ض)�" :ضت�ضتمر االأمطار

كندا تدعم تطوير اتفاقية عاملية جديدة ب�صاأن التاأهب لالأوبئة
اأكد وزير ال�ضحة الكندي جان اإيف دوكلو�ض ،اليوم االإثنني ،اأن بالده
تدعم تطوير اتفاقية عاملية جديدة ب�ضاأن التاأهب للوباء واال�ضتجابة
لها والتي �ضتتم مناق�ضتها يف اجتماع خا�ض جلمعية ال�ضحة العاملية
يف وقت الحق اليوم
وهذه هي املرة الثانية فقط يف تاريخها التي تعقد فيها املجموعة قمة
طارئة من هذا النوع ،واإذا وافقت الدول االأع�ضاء فاإن اجلمعية �ضتعمل
على تطوير ما ميكن اأن يكون مبثابة معاهدة دولية ب�ضاأن التاأهب
للوباء .وتكمن الفكرة يف منع حدوث اأزمة عاملية اأخرى مثل االأزمة

التي اأحدثها (كوفيد )19-و�ضالالته اجلديدة االأكرث قابلية لالنتقال
واأ�ضاف دوكلو�ض ،الذي �ضيعمل كمندوب رئي�ضي للحكومة الفيدرالية -
يف ت�ضريحات لل�ضحفيني -اإن االتفاقية �ضت�ضاعد البلدان على التعاون
و�ضت�ضمح لكندا مب�ضاركة خرباتها ب�ضهولة اأكرب على امل�ضرح العاملي
وتقول جمموعة العمل التابعة ملنظمة ال�ضحة العاملية ب�ضاأن امللف
اإن على احلكومات اأن تنظر يف تطوير االتفاقية جنبا اإىل جنب مع
اجلهود املبذولة لتعزيز اللوائح ال�ضحية الدولية احلالية
بوبالأهرم

ترودو :على كندا فعل املزيد ملكافحة اأوميكرون مع ارتفاع االإ�صابات اإىل خم�س حاالت
قال رئي�ض ال��وزراء الكندي ،ج�ضنت ت��رودو ،اليوم /الثالثاء ،/اإنه
قد يتعني على بالده فعل املزيد ملكافحة متحور اأوميكرون املكت�ضف
حديثا والذي ميثل اأخطر �ضال�ضالت كوفيد 19-حاليا
واأكدت كندا ،حتى االآن ،اإ�ضابة خم�ض حاالت باملتحور اجلديد ،حيث
كانت اأوىل احلاالت يف مقاطعتي اأونتاريو وكيبيك
وقال ترودو لل�ضحفيني" :من الوا�ضح اأننا نراقب الو�ضع عن كثب مع
اأوميكرون ..نحن نعلم اأنه على الرغم من اأن كندا لديها اإجراءات حدودية
قوية للغاية االآن ،نحتاج اإىل التطعيمات للقدوم اإىل كندا ،ونحتاج اإىل
اختبارات ما قبل املغادرة ،ونقوم باإجراء االختبارات عند الو�ضول"
واأ�ضاف "قد يكون هناك املزيد الذي يتعني علينا القيام به و�ضننظر
يف االأمر بعناية �ضديدة"

واتخذت كندا بالفعل بع�ض اخلطوات لت�ضييق حدودها ا�ضتجابة
للمخاوف ب�ضاأن متحور اأوميكرون املكت�ضف حديثا ،وحظرت احلكومة،
ي��وم اجلمعة ،امل�ضافرين من �ضبع دول اأفريقية :جنوب اإفريقيا
وموزمبيق وناميبيا وزميبابوي وبوت�ضوانا ولي�ضوتو واإي�ضواتيني
وفر�ضت دول اأخرى حظرا مماثال ،مبا يف ذلك منطقة هونغ كوجن
التي اأغلقت حدودها اأمام الكنديني يوم الثالثاء
وي�ح�ت��وي امل�ت�ح��ور على ع��دد م��ن ال�ط�ف��رات يف جم��ال��ني رئي�ضيني
م��ن ب��روت��ني ارت �ف��اع ال �ف��ريو���ض ،وف�ق��ا لكبرية االأط �ب��اء الكنديني
الدكتورة ترييزا تام ،مبا يف ذلك جمال ربط م�ضتقبالت �ضبايك،
حيث يعلق الفريو�ض نف�ضه ويغزو اخلاليا
بوبالأهرم
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إ�بكرنعتتجز260.67لن
ف5اليني450066
اأظهر اإح�ضاء لرويرتز اأن اأكرث من  260.67مليون ن�ضمة اأُ�ضيبوا
بفريو�ض كورونا امل�ضتجد على م�ضتوى العامل ،يف حني و�ضل اإجمايل
عدد الوفيات الناجتة عن الفريو�ض اإىل خم�ضة ماليني و450066
ومت ت�ضجيل اإ�ضابات بالفريو�ض يف اأكرث من  210دول ومناطق منذ
اكت�ضاف اأوىل حاالت االإ�ضابة يف ال�ضني يف دي�ضمرب كانون االأول
2019

كندا توقف واردات��ه��ا
م���ن م�����ص��ن��ع ق��ف��ازات
ماليزي ،ب�صبب انتهاكات
حل���ق���وق االإن�������ص���ان
وال��ع��م��ل ب��ال�����ص��خ��رة

وفيما يلي قائمة بالدول الع�ضر االأكرب من حيث عدد االإ�ضابات:
الدول واملناطق اإجمايل الوفيات االإ�صابات املوؤكدة
48262841
781608
والياتملتحة
34563749
467933
هن
22067630
614000
ربزي
10110408
144724
ململكملتحة
9536825
526092
وا
8721138
76198
تركا
7551182
118837
فرن�ا
6105101
129549
إيرن
5731045
100783
أملانا
5324039
116505
الأجنتني

وفيما يلي قائمة باأكرث ال��دول العربية من حيث ع��دد االإ�ضابات
وترتيبها يف القائمة االإجمالية:
الدول وترتيبها
 24عرق
 43ملغرب
 44الأن
 48الإمات
 49تون�س

عدد الوفيات
23772
14773
11515
2145
25362

عدد االإ�صابات
2079084
949532
939293
741720
716988

• مل� :يعتم إح�اء ويتترتز على بانات وزت
�ح وملتت�تتتوؤوتتني حلكومني حتى� اع2200 
بتوقتجرينت�س

ح��ال��ت��ان ج��دي��دت��ان من
اأوم����ي����ك����رون يف ك��ن��دا
ت��ث��ر اأ���ص��ئ��ل��ة ج��دي��دة
ح�����ول م�����دى ان��ت�����ص��ار
امل���ت���ح���ور ح����ول ال��ع��امل

اأوقفت كندا ال��واردات من �ضركة �ضوبرماك�ض املاليزية
ل�ضناعة القفازات ،وذلك بعد اأ�ضابيع من حظر الواليات
املتحدة ال�ضركة ،ب�ضبب مزاعم باأنها ت�ضتخدم نظام العمل
بال�ضخرة.
وتخ�ضع امل�ضانع املاليزية ال�ت��ي ت�ضنع ك��ل ��ض��يء من
القفازات الطبية اإىل زيت النخيل للتدقيق ب�ضكل متزايد
ب�ضبب م��زاع��م باأنها ت�ضيء معاملة العمال االأجانب،
الذين ي�ضكلون جزءا كبريا من القوى العاملة يف جمال
ال�ضناعة.
وبعد اأن اأوقفت ال��والي��ات املتحدة واردات �ضوبرماك�ض
ال�ضهر املا�ضي ،قالت اإدارة اخلدمات العامة وامل�ضرتيات
الكندية يوم االأربعاء اإنها علقت �ضحنات �ضوبرماك�ض ،مع
انتظارها تقريرا متوقعا يف منت�ضف ال�ضهر من وحدة
�ضوبرماك�ض يف كندا.
وقالت االإدارة يف بيان" :يف �ضوء الو�ضع احلايل توا�ضلت
كندا مع ال�ضركة للح�ضول على ت�اأك�ي��دات ،ب �اأن �ضركة
�ضوبرماك�ض ال تقوم مبمار�ضات العمل الق�ضري".
ومل ترد �ضوبرماك�ض على الفور على طلب للتعليق.
انتهاكات حلقوق االإن�ضان
وخ�ضع م�ض ّنعو القفازات املطاطية ومنتجو زيت النخيل
يف ماليزيا خالل ال�ضنة املا�ضية ،للتدقيق االأمريكي ب�ضبب
مزاعم بانتهاكات حلقوق االإن�ضان.

يف كندا ،يقولون اإنهم اأكدوا ثالث حاالت من املتحور اجلديد،
لكن تلك احلاالت تتعلق بال�ضفر من نيجرييا ،ولي�ض من دول
جنوب اإفريقيا التي هي جزء من حظر ال�ضفر هنا يف كندا
والواليات املتحدة واأوروب��ا ويف العديد من البلدان االأخرى
حول العامل .ذلك قد يقدم لنا ملحة عن املدى الذي قطعه
هذا املتحور اجلديد بالفعل يف جميع اأنحاء العامل االآن

ومنعت احلكومة االأمريكية اإثر التدقيق ا�ضترياد املنتجات
من �ضركة توب غلوف يف �ضهر مار�ض /اآذار ،اأكرب �ضركة
لت�ضنيع القفازات يف العامل .واأظهرت نتائج املتابعة اأدلة
على ممار�ضات ال�ضخرة يف من�ضاآت االإنتاج التابعة لل�ضركة
يف ماليزيا ،وقد اأجربت هذه اخلطوة ال�ضركة على تاأخري
خططها للتعامل مع بور�ضة هونغ كونغ.
مل�:يوونوز+ويرتز
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اأونتاريو تو�صع اأهلية التعزيز ملزيد من �صكان اأونتاريو فاوت�ص��ي ال ّ
يتوق��ع قي��ود
�ضتتو�ضع االأهلية تدريج ًيا بنا ًء على العمر واملخاطر لتوفري طبقة
�صف��ر اإ�صافية حتى لو اأُثبت
اإ�ضافية من احلماية �ضد متغري دلتا
تورنتو  -تقوم حكومة اأونتاريو ،بالت�ضاور مع كبري امل�ضوؤولني الطبيني
ا ّأن اأوميكرون اأكرث انت�صا ًرا
لل�ضحة ،بتو�ضيع االأهلية للح�ضول على جرعات معززة من لقاح
ملجموعات اإ�ضافية من االأف��راد املعر�ضني ملخاطر
ً
وفتكا من املتحورات ال�صابقة
عالية اعتبا ًرا من  6نوفمرب  ،2021مما يوفر لهم طبقة اإ�ضافية من
COVID-19

احلماية مقابل متغري دلتا .على مدار االأ�ضهر القادمة ،تُعد اأونتاريو
ا ً
أي�ضا ا�ضتعداد ًا لطرح جرعات معززة تدريج ًيا جلميع �ضكان اأونتاريو
عاما اأو اأكرث.
الذين تبلغ اأعمارهم ً 12
بينما توا�ضل املقاطعة االإبالغ عن واحدة من اأقل معدالت احلاالت
الن�ضطة يف البالد وت�ضتمر يف اإحراز تقدم مطرد يف تطعيم املزيد
من االأف��راد ،فاإن تقدمي طبقة اإ�ضافية من احلماية التي توفرها
جرعة معززة �ضي�ضاهم يف مكافحة .COVID-19
قال الدكتور كريان مور ،املدير الطبي لل�ضحة" :اإن احلفاظ على
معدل منخف�ض من العدوى يف جمتمعاتنا وحماية الفئات االأكرث
�ضع ًفا لدينا هو كيف ميكننا احلفاظ على مدار�ضنا و�ضركاتنا
وبيئاتنا االجتماعية ب �اأم��ان ق��در االإم �ك��ان م��ع جتنب امل��زي��د من
االإغالق"" .لتوفري اأف�ضل حماية لكل فرد اأثناء تعلم التعاي�ض مع
الفريو�ض على امل��دى الطويل ،نحن على ا�ضتعداد لتو�ضيع اأهلية
التعزيز جلميع �ضكان اأونتاريو املعلقة بالتو�ضيات ال�ضريرية ،مع
تو�ضيع االأهلية هذا االأ�ضبوع لالأفراد الذين يواجهون خماطر اأعلى
لالإ�ضابة ب� " .COVID -19
بنا ًء على تو�ضية كبري امل�ضوؤولني الطبيني لل�ضحة وبالتوافق مع
التو�ضية االأخرية للجنة اال�ضت�ضارية الوطنية للتح�ضني (،)NACI
�ضتبداأ املقاطعة يف تقدمي جرعات معززة من لقاح COVID-19
اإىل الفئات ال�ضكانية ال�ضعيفة التالية اإذا كان م�ضى على تلقيهم
اآخر جرعة �ضتة اأ�ضهر على االأقل:
عاما (من مواليد  1951اأو
 االأفراد الذين تزيد اأعمارهم عن ً 70ما قبل ذلك) ؛
 العاملون يف جمال الرعاية ال�ضحية ومقدمو الرعاية االأ�ضا�ضيوناملعينون يف اأماكن التجمع (مبا يف ذلك دار الرعاية الطويلة االأجل
وموظفو دار التقاعد ومقدمو الرعاية املعينون) ؛
 االأف��راد الذين تلقوا �ضل�ضلة كاملة من لقاح ناقالت الفريو�ض(جرعتان من لقاح  AstraZenecaاأو جرعة واح��دة من لقاح
 )Janssen؛ و
 االأمة االأوىل واالإنويت وامليتي�ض البالغون واأفراد اأ�ضرهم من غريال�ضكان االأ�ضليني.
يتم تقدمي جرعات معززة لهذه املجموعات بنا ًء على دليل على
الت�ضاوؤل التدريجي للمناعة بعد �ضتة اأ�ضهر من تلقي جرعتهم الثانية
وزيادة خطر االإ�ضابة مبر�ض �ضديد من .COVID-19
�ضباحا� ،ضيتمكن
ابتدا ًء من يوم ال�ضبت 6 ،نوفمرب يف ال�ضاعة ً 8:00
االأف��راد املوؤهلون من حجز موعد جرعة التعزيز اخلا�ضة بهم من
خالل بوابة التطعيم  COVID-19اأو عن طريق االت�ضال مبركز
االت�ضال االإقليمي للقاحات ،مبا�ضرة من خالل وح��دات ال�ضحة
العامة التي ت�ضتخدم اأنظمة احلجز اخلا�ضة بها ،من خالل عيادات
التطعيم التي يقودها ال�ضكان االأ�ضليون ،وال�ضيدليات املختارة،
واأماكن الرعاية االأولية .يتم ت�ضجيع العاملني يف جمال الرعاية
ال�ضحية يف امل�ضت�ضفى على التوا�ضل مع �ضاحب العمل يف امل�ضت�ضفى
للح�ضول على التطعيم مبا�ضرة من خ��الل برنامج التطعيم يف
امل�ضت�ضفى.
قد تختلف مواقع وتوقيت اجلرعات املن�ضطة باختالف وحدة ال�ضحة
العامة بنا ًء على التخطيط واالعتبارات املحلية.

باالإ�ضافة اإىل ذلك ،تدعم اأونتاريو مرة اأخ��رى الذبابة ال�ضمالية
والنائية يف جمتمعات  First Nationمن خالل اإط��الق عملية
 ،Remote Immunity 3.0هذه املرة من خالل التطوير امل�ضرتك
للخطط مع فرع �ضحة االأمم االأوىل واالإنويت التابع لوزارة ال�ضحة
الكندية ،لدعم Sioux Lookout First Nations Health
 Authorityوهيئة ال�ضحة مبنطقة  ،Weeneebaykoاملنظمات
ال�ضحية لالأمة االأوىل ،الإدارة جرعات معززة يف جمتمعاتهم من
خالل امل�ضاعدة يف النقل واالإمداد باللقاحات من  Orngeووحدات
ال�ضحة العامة املحلية.
يف حني اأن لقاح  COVID-19فعال للغاية ،فاإن املقاطعة م�ضتعدة
لتو�ضيع االأهلية للح�ضول على جرعة معززة جلميع �ضكان اأونتاريو
مبرور الوقت .ا�ضتنادًا اإىل طرح لقاح  COVID-19يف اأونتاريو
للجرعات االأوىل والثانية� ،ضيعتمد تو�ضيع االأهلية للجرعات املعززة
على العمر واملخاطر ،مع فا�ضل زمني من �ضتة اإىل ثمانية اأ�ضهر من
اجلرعة الثانية.
قالت كري�ضتني اإليوت ،نائبة حاكم املقاطعة ووزيرة ال�ضحة" :توا�ضل
اأونتاريو جناح طرح اللقاح لدينا من خالل تو�ضيع االأهلية للح�ضول
على جرعة معززة بنا ًء على العمر واملخاطر"" .بينما نوا�ضل طرح
اإ�ضرتاتيجية  Last Mileاخلا�ضة بنا لتطعيم اأك��رب عدد ممكن
من �ضكان اأونتاريو ،فاإن توفري طبقة اإ�ضافية من احلماية بد ًءا من
الفئات االأكرث �ضع ًفا لدينا اأمر بالغ االأهمية حيث نوا�ضل اإعادة فتح
واإدارة  COVID-19باأمان على املدى الطويل".
خ��الل ذروة ط��رح لقاح  COVID-19يف اأون�ت��اري��و ،تلقى عدد
كبري من �ضكان اأونتاريو جرعتهم االأوىل والثانية على فرتة زمنية
اأطول مما هو مذكور يف درا�ضة املنتج .لقد ثبت االآن اأن هذه الفرتة
االأطول تعمل على حت�ضني مدة احلماية ،وتو�ضي اللجنة اال�ضت�ضارية
الوطنية للتح�ضني االآن بفا�ضل زمني مثايل مدته ثمانية اأ�ضابيع بني
اجلرعتني االأوىل والثانية.
قالت املحامية العامة �ضيلفيا جونز" :يعد تو�ضيع االأهلية للح�ضول
على لقاحات معززة خطوة اأخرى تتخذها حكومتنا حلماية �ضكان
اأون�ت��اري��و واحل�ف��اظ على اأم��ان جمتمعاتنا"" .كما هو احل��ال مع
االإدارة االأولية للقاحات  ،COVID-19ي�ضمن االإطالق التدريجي
للجرعات املعززة اإعطاء االأولوية للفئات ال�ضعيفة وميكنها الو�ضول
ب�ضهولة اإىل احلقن املعززة من خالل ال�ضيدليات والعيادات ومقدمي
الرعاية ال�ضحية".
تخ�ضع اأهلية لقاح  COVID-19لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم
عاما ملوافقة وزارة ال�ضحة الكندية .تعمل اأونتاريو مع
بني  5و ً 11
وحدات ال�ضحة العامة يف جميع اأنحاء املقاطعة لال�ضتعداد لتطعيم
عاما .لقاح Pfizer
االأطفال الذين ت��رتاوح اأعمارهم بني  5و ً 11
عاما
 COVID-19لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني  5و ً 11
هو تركيبة مميزة بجرعة اأقل واإمداد لقاح �ضيتم طرحه بالتوازي مع
اجلرعات املعززة.
رتجمعربأيامكني

قال الدكتور اأنتوين فاوت�ضي ،كبري خرباء االأمرا�ض املعدية يف
الواليات املتحدة االأمريكية ،االإثنني ،اإ ّن��ه ال يتو ّقع اأن تفر�ض
وا�ضنطن امل��زي��د م��ن ال�ق�ي��ود على ال�ضفر حتى ل��و اأُث �ب��ت اأنّ
"اأوميكرون" اأ�ضواأ من املتح ّورات التي �ضبقته ،وكان الرئي�ض
االأمريكي جو بايدن اأعلن االأ�ضبوع املا�ضي حظر ال�ضفر من جنوب
اأفريقيا ،وبوت�ضوانا ،وزميبابوي ،وناميبيا ،ولي�ضوتو ،واإ�ضواتيني،
وموزامبيق وماالوي ،ا�ضتجابة اإىل تف�ضي املتح ّور اجلديد الذي
يتو ّقع اأ ّنه اأكرث متح ّورات فريو�ض كورونا انت�ضار ًا ،والذي اكت�ضفه
علماء يف جنوب اأفريقيا .وجلاأت العديد من الدول اإىل فر�ض
هذه االإج��راءات اخلا�ضة مبنع ال�ضفر من الدول الواقعة جنوب
القارة االأفريقية
ال يعتقد فاوت�ضي يف حديث له مع  CNNاأنّ مزي ًدا من القيود
�ضتفر�ض جراء انت�ضار "اأوميكرون" ،حتى لو اأثبت اأنه اأكرث انت�ضا ًرا
وفت ًكا من املتحورات ال�ضابقة ،وقال مدير املركز الوطني ملكافحة
االأمرا�ض املعدية واحل�ضا�ضية والوقاية منها اإنّ "القيود املفرو�ضة
على ال�ضفر من جنوب اأفريقيا وال��دول امل�ج��اورة لها ،مردّها
بب�ضاطة اإىل ال�ضعور باحلاجة اإىل وجوب الت�ضرف ف��و ًرا حلظة
انت�ضار املعلومات اخلا�ضة بالرتكيب اجلزيئي لهذا الفريو�ض
الذي اخترب حت ّورات كثرية اأثارت قل ًقا" ،ولفت فاوت�ضي اإىل اأنه
لي�ض لقيود ال�ضفر تاأثري كبري "على ال�ضورة االأكرب يف حال ر�ضد
متح ّور اأوميكرون هنا اأم ال" ،م�ضي ًفا "لك ّنها ..متنحنا اأ�ضبوعني
رمبا لنكون اأكرث ا�ضتعدادًا" ،واأ�ضار اإىل اأن م�ضوؤويل ال�ضحة يف
الواليات املتحدة االأمريكية �ضيعرفون مدى �ضدة اأعرا�ض االإ�ضابة
بكوفيد 19-الناجمة عن متحور اأوميكرون يف غ�ضون اأ�ضبوع ،وهم
يح�ضلون على معلوماتهم من �ضركائهم يف جنوب اأفريقيا
واأو�ضح اأن هوؤالء اخلرباء اجلنوب اأفريقيني "لديهم العديد من
املر�ضى الذين يتابعونهم يف امل��راك��ز ال�ضحية ،واأ ّك ��دوا لنا اأن
ال�ضورة �ضتت�ضح لديهم خالل اأ�ضبوع اأو اأ�ضبوع ون�ضف ،لذا ال نعلم
اإن ك ّنا نتعامل مع فريو�ض اأكرث �ضدة ا ً
إجماال ،اأو اأن معدّيل ال�ضدة
واالعتدال مت�ضاويني ،اأو ال ي�ضري عليه اأي منهما" .وتابع "اإىل االآن
ال يبدو اأن هناك موؤ�ضر على اأنّ درج��ة ال�ضدة عالية ،لكن من
املبكر قول ذلك" ،واأ�ضاف اأنه ال يزال من غري الوا�ضح ما اإذا
كان "اأوميكرون" املتح ّور امل�ضيطر يف الواليات املتحدة االأمريكية،
وه��ذا �ضبب اآخ��ر يدفع اخل��رباء ال�ضحيني اإىل متابعة احلاالت
املر�ضودة يف جنوب اأفريقيا على نحو ل�ضيق ،و�ضدّد فاوت�ضي على
"يتوجب على غري امللقحني تلقي اللقاح امل�ضاد لكوفيد،19-
اأنه ّ
واملوؤهّ لني لتناول اجلرعة املعززة اأخ��ذه��ا ،الأننا نعلم انطال ًقا
من خربتنا ،اأنّ اللقاحات غري امل�ض ّنعة حتدي ًدا ملواجهة هذه
املتح ّورات ،ودلتا ً
مثاال ،توؤمن احلماية منها اإن تو ّفر لدى االأفرا�ض
كاف وكبري من امل�ضادات احليوية املرتفعة"
م�ضتوى ٍ
وكان بايدن طلب من االأمريكيني االإثنني ،عدم الهلع جراء املتحور
اجلديد ،و�ضجعهم اإىل التوجه لتلقي اجلرعات املعززة اإذا كانوا
موؤهلني لها .وقال "لدينا اأف�ضل لقاحات يف العامل ،واأف�ضل اأدوية،
واأف�ضل علماء ،ونحن نعرف املزيد عن هذا املتح ّور كل يوم.
و�ضنحاربه مع خالل اتخاذ اإج��راءات علمية ومعرفية �ضريعة،
CNN
بعيدً ا من الفو�ضى واالإرباك"
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رئي�س وزراء كندا يح�صر قمة زعماء اأمريكا ال�صمالية
اأعلن رئي�ض الوزراء جا�ضنت ترودو  ،اليوم  ،اأنه �ضي�ضافر اإىل وا�ضنطن اللقاحات  ،ومعاجلة اأزم��ة املناخ  ،وخلق وظائف جديدة للطبقة
العا�ضمة للم�ضاركة يف قمة قادة اأمريكا ال�ضمالية التي �ضتُعقد يف  18الو�ضطى  ،وبناء انتعا�ض اقت�ضادي ينا�ضب اجلميع  ،والهجرة.
نوفمرب .2021
يف االجتماع � ،ضيبني رئي�ض الوزراء على العمل املهم الذي مت اإجنازه يف
قمة قادة اأمريكا ال�ضمالية هي اجتماع ثالثي بني رئي�ض وزراء كندا قمة جمموعة الع�ضرين وموؤمتر االأمم املتحدة ال�ضاد�ض والع�ضرون لتغري
ورئي�ض املك�ضيك ورئي�ض الواليات املتحدة ملناق�ضة االأولويات امل�ضرتكة املناخ لالأطراف ( )COP26لتعزيز �ضال�ضل التوريد  ،وامل�ضاعدة يف
واإيجاد حلول اأمريكا ال�ضمالية لتحديات اليوم والغد .هذا العام  ،احلفاظ على النمو والتناف�ضية يف اقت�ضادنا ،وحماية بيئتنا.
ت�ضمل االأولويات اإنهاء احلرب �ضد  ، COVID-19واإجناز مهمة
رتجمعربأيامكني

بيان رئي�س وزراء كندا يف اليوم العاملي ملر�س ال�صكري
والذكرى املئوية الكت�صاف االأن�صولني
اأبحاث مر�ض ال�ضكري ومراقبته والوقاية منه  ،وتطوير اإطار عمل
وطني ملر�ض ال�ضكري� .ضنعمل مع مر�ضى ال�ضكري يف كندا JDRF ،
كندا  ،املقاطعات واالأقاليم  ،منظمات ال�ضكان االأ�ضليني  ،واأ�ضحاب
امل�ضلحة االآخرين لالإعالم عن تطوير هذا االإطار الذي �ضي�ضاعد
على حت�ضني الو�ضول اإىل الوقاية والعالج  ،ونتائج �ضحية اأف�ضل
للكنديني .ت�ضتثمر احلكومة ا ً
أي�ضا مبل ًغا اإ�ضاف ًيا قدره  10ماليني
دوالر لدعم اإن�ضاء جائزة جديدة لتحدي مر�ض ال�ضكري  ،وهي
مبادرة تهدف اإىل تعزيز الوقاية من مر�ض ال�ضكري وتعزيز تطوير
اأ�ضدر رئي�ض الوزراء  ،جا�ضنت ترودو  ،اليوم البيان التايل يف اليوم واختبار تدخالت جديدة لتقليل املخاطر املرتبطة بالنوع الثاين من
العاملي لل�ضكري والذكرى املئوية الكت�ضاف االأن�ضولني:
مر�ض ال�ضكري.
مر�ض ال�ضكري هو حالة �ضحية مزمنة يعاين منها مئات املاليني من كما و�ضت�ضتثمر احلكومة  8.4مليون دوالر يف املنح البحثية التي
النا�ض يف كندا وحول العامل .اليوم يف اليوم العاملي لل�ضكري  ،نتحد يقودها ال�ضكان االأ�ضليون والتي يقودها املجتمع لعالج مر�ض
مع املجتمع العاملي لزيادة الوعي بهذا املر�ض واالحتفال بالذكرى ال�ضكري والوقاية منه يف جمتمعات ال�ضكان االأ�ضليني .ميثل هذا
املئوية الكت�ضاف االأن�ضولني.
خطوة مهمة يف تطوير برامج الوقاية والعالج التي تهدف اإىل عك�ض
"يف ع��ام  ، 1921مت اكت�ضاف االأن�ضولني من قبل فريق مكون
من اأربعة علماء يف جامعة تورونتو  -ال�ضري فريدريك بانتينج ،
والدكتور ت�ضارلز بي�ضت  ،والدكتور جيم�ض كوليب  ،والدكتور جون
ماكلويد .بعد ذلك بعامني  ،تقدير ًا لهذا االإجناز العلمي الكبري ،
ُمنح فريدريك بانتينج وجون ماكلويد جائزة نوبل يف علم وظائف
االأع�ضاء اأو الطب .مت ا�ضتخدام االأن�ضولني منذ ذلك احلني كعالج
ملر�ض ال�ضكري و�ضاعد يف اإنقاذ ماليني االأرواح .كان اكت�ضاف
ه��ذا ال��دواء املنقذ للحياة حلظة حا�ضمة لكل من كندا والعامل.
يتم االحتفال باليوم العاملي لل�ضكري كل عام يف عيد ميالد ال�ضري
فريدريك بانتينج  ،وقد األهم اكت�ضاف االأن�ضولني ا ً
أجياال من الباحثني
الكنديني ليتبعوا خطى هوؤالء الرواد االأربعة.

اجتاه ارتفاع مر�ض ال�ضكري وامل�ضاعفات املرتبطة به يف جمتمعات
االأمم االأوىل واالإنويت وامليتي�ض .اأخ ًريا  ،نحن نعمل مع �ضركائنا
الدوليني لدعم اأبحاث مر�ض ال�ضكري  ،مبا يف ذل��ك من خالل
مبادرة م�ضرتكة بقيمة  5.6مليون دوالر مع هولندا لتمويل االأبحاث
حول الوقاية من مر�ض ال�ضكري من النوع .2

�ضتوا�ضل حكومة كندا العمل مع ال�ضركاء واأ�ضحاب امل�ضلحة من
اأجل الوقاية من مر�ض ال�ضكري وعالجه .على �ضبيل املثال  ،منذ
عام  ، 2017تعاونت حكومة كندا مع  JDRF Canadaلتح�ضني
رفاهية الكنديني الذين يعي�ضون مع مر�ض ال�ضكري من النوع 1
والإيجاد ع��الج .لالحتفال بالذكرى املئوية الكت�ضاف االأن�ضولني ،
تعيد حكومة كندا تاأكيد �ضراكتها مع  JDRF Canadaمن
“يوؤكد مو�ضوع اليوم العاملي لل�ضكري  -الو�ضول اإىل رعاية مر�ضى خالل ا�ضتثمار م�ضرتك بقيمة  30مليون دوالر على مدى ال�ضنوات
ال�ضكري  -على اأهمية ا�ضتمرار الرعاية والدعم ملر�ضى ال�ضكري اخلم�ض املقبلة  ،بد ًءا من  ، 23-2022للم�ضاعدة يف ت�ضريع التقدم
 ،مل�ضاعدتهم على اإدارة املر�ض والوقاية من امل�ضاعفات� .ضلطت
العلمي يف الوقاية والعالج من مر�ض ال�ضكري.
االآثار ال�ضلبية ل�  19-COVIDعلى االأ�ضخا�ض الذين يعي�ضون
أي�ضا على احلاجة اإىل مزيد من البحث يف "بالنيابة عن حكومة كندا  ،اأدع��و جميع الكنديني لالن�ضمام
مع هذه احلالة ال�ضوء ا ً
مر�ض ال�ضكري .يعي�ض حوايل  3.2مليون كندي مع مر�ض ال�ضكري اإيل يف اإح�ي��اء اليوم العاملي لل�ضكري وال��ذك��رى املئوية الكت�ضاف
ويتم ت�ضخي�ض اأكرث من  200000حالة جديدة كل عام  ،مما يجعله االأن�ضولني .ميثل اليوم فر�ضة لنا ملعرفة املزيد عن مر�ض ال�ضكري
اأحد اأكرث االأمرا�ض املزمنة انت�ضا ًرا يف البالد .وهذا ي�ضمل ال�ضكان واملخاطر ال�ضحية املرتبطة به ،والتفكري يف االكت�ضاف التاريخي
االأ�ضليني  ،الذين هم من بني اأك��رث االأ�ضخا�ض املعر�ضني خلطر لالأن�ضولني  ،والذي وفر االأمل للماليني على م�ضتوى العامل .م ًعا ،
ميكننا التحرك نحو حياة اأكرث �ضحة وحت�ضني �ضحة ورفاهية جميع
االإ�ضابة مبر�ض ال�ضكري وامل�ضاعفات ذات ال�ضلة.
"كجزء من ميزانية  ، 2021اأعلنت حكومة كندا عن متويل  25االأ�ضخا�ض الذين يعي�ضون مع هذا املر�ض  ،يف كندا وحول العامل ".
مليون دوالر على مدى خم�ض �ضنوات  ،بد ًءا من  ، 22-2021لدعم

رتجمعربأيامكني

عاج��ل  ..ب�صب��ب متح��ور كورون��ا
م�صرللط��ران تعلي��ق رحالته��ا
املتجه��ة اإىل كن��دا اعتب��ا ًرا م��ن
فج��را اخلمي���س وحل��ني اإ�صع��ار اأخر
اأكد م�ضدر م�ضئول ب�ضركة م�ضر للطريان اأنه يف �ضوء التعليمات
ال�ضادرة ب�ضان توقف حركة الطريان بني القاهرة و تورنتو تطبيقا
لالجراءات االحرتازية املتخذة ملجابهة انت�ضار املتحور اوميكرون،
تعلن م�ضرللطريان عن تعليق رحالتها املتجهة من وايل تورنتو
بكندا اعتبارا من فجر غدا اخلمي�ض  2دي�ضمرب وحلني اإ�ضعار اأخر
هذا وتنا�ضد ال�ضركة الوطنية م�ضرللطريان عمالئها امل�ضافرين من
وايل تورنتو �ضرورة مراجعة حجوزاتهم وتعديل مواعيد رحالتهم من
خالل االإت�ضال مبركز خدمة العمالء 1717داخل م�ضر اأو مكاتب
م�ضر للطريان املنت�ضرة مب�ضر وحول العامل او وكيلك ال�ضياحي
اأعلنت �ضركة م�ضر للطريان ،عن اأ�ضعار احلجر ال�ضحى للم�ضافرين
اىل اململكة العربية ال�ضعودية اإعتبارا من اليوم ،وذلك فى �ضوء
القرارات ال�ضعودية بال�ضماح بدخول امل�ضريني دون احلاجة اإىل
ق�ضاء  14يو ًما خارج هذه الدول قبل الدخول اإىل اململكة
وت�ضمن قرار اململكة العربية ال�ضعودية تطبيق اإجراءات احلجر
ال�ضحى املوؤ�ض�ضى على القادمني ملدة  5اأي��ام بغ�ض النظر عن
حالة حت�ضينهم خارج اململكة ،و 3اأيام ملن تلقى جرعة واحدة
من التطعيمات داخل اململكة مع ا�ضتمرار تطبيق اال�ضتثناءات
ال�ضادرة ب�ضاأن بع�ض الفئات فى هذا اخل�ضو�ض
واأك��دت ال�ضركة فى خطابها املوجه اىل �ضركات ال�ضياحة ،اأن
اأ�ضعار احلجر املوؤ�ض�ضى بالعا�ضمة ال�ضعودية الريا�ض ت�ضل
اإىل  2600ري��ال �ضعودى للحجر ال�ضحى ملدة  5اأي��ام ،و1700
ريال للحجر ال�ضحى ملدة  3اأيام ،على اأن ت�ضمل فح�ض PCR
للم�ضافرين عند و�ضولهم ملقر الفندق وقبل املغادرة
واأ�ضارت ال�ضركة اإىل اأن االأطفال اأقل من � 5ضنوات يتم منحهم
اإقامة جمانية بالغرفة ،اأما االأطفال من عمر � 5ضنوات حتى 12
عاما ،في�ضل �ضعر احلجر ال�ضحى  %50من �ضعر الفرد لالإقامة
مع ذويهم بالغرفة ،واأما االأطفال من عمر 12عاما فاأكرث يتم
معاملتهم معاملة الفرد العادى فى االإقامة ،وقالت ال�ضركة ،اإن
اأ�ضعار احلجر ال�ضحى للم�ضافرين اىل مطار الق�ضيم ،تبداأ
من  1400ريال للغرفة املفردة ،و 1050للغرفة الثنائية ،و1000
ريال للغرفة الثالثية ،وت�ضل اىل  800ريال للغرفة املفردة و550
للمزدوجة و 530للغرفة الثالثية للحجر ال�ضحى لالأطفال
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الواليات املتحدة ت�صتاأنف فتح حدودها مع كندا للملقحني �صد كورونا
ت�ضتاأنف الواليات املتحدة ،اعتبارا من اليوم االإثنني ،فتح حدودها الأ�ضباب من بينها �ضرورة اإظهار �ضهادة اخللو من االإ�ضابة بفريو�ض
مع كندا الأغرا�ض ال�ضفر غري ال�ضروري من ال�ضياحة اأو الزيارات كورونا قبل � 72ضاعة من الو�ضول لكندا ،وهي �ضهادة تتكلف 200
العائلية ملن تلقوا التطعيم الكامل �ضد فريو�ض كورونا ،وذلك للمرة دوالر مبا يوؤثر على قرارات امل�ضافرين واملت�ضوقني.
االأوىل منذ � 19ضهرا.
وح�ضب �ضحيفة "وا�ضنطن بو�ضت" االأمريكية ،فاإنه يف عام 2019

كانت كندا قد �ضمحت ،اعتبارا من  9اأغ�ضط�ض املا�ضي ،لالأمريكيني من زار كندا  15مليون �ضائح اأمريكي ،ولكن يف عام  2021وحتى يوم 24
احلا�ضلني على التطعيم الكامل بعبور حدودها الربية وزيارة اأرا�ضيها .اأكتوبر املا�ضي كان هناك اأقل من  170األف عبور اأ�ضبوعيا ،وهو ما
ولكن رغم الرتحيب با�ضتئناف فتح احل��دود ،ال يتوقع اخلرباء اأن ميثل  %15من احلجم املتو�ضط يف مثل تلك الفرتة من عام .2019
يكون هناك تدفق يف ال�ضائحني االأمريكيني اإىل االأرا�ضي الكندية،
وكاالت

كيف ميكن اكت�صاف االإ�صابة مبتحور اأوميكرون؟
قبل  3دقيقة ُر�ضدت االإ�ضابات االأوىل باملتحور اجلديد من فريو�ض
كورونا ،اأوميكرون ،يف اململكة املتحدة

خوف ًا من االإ�صالمفوبيا..
كندا تلغي حدث ًا بطلته ناجية
من داع�س وحا�صلة على نوبل

وكان املتحور اجلديد قد ك�ضف عنه الأول مرة قبل اأيام يف جنوب
اأفريقيا ،واأع��رب العلماء عن قلقهم اإزاء ال�ضمات اجلينية التي
حتملها هذه الن�ضخة اجلديدة من كورونا
مافحو�ستيت�تخملتعرفعلىأومكرون؟
ُت�ضتخدم ع ّينات البي �ضي اآر ،التي ُتر�ضل اإىل املعامل للتحليل ،يف حتديد
ما اإذا كان اأ�ضحاب هذه العينات م�ضابني بفريو�ض كورونا من عدمه

ماوذييلعبهت�ل�جلنوم؟

وعلى ح�ضب املعمل الذي تُر�ضل اإليه العينات ،ميكن للباحثني معرفة
بنظرة عن كثب للمادة اجلينية املتوفرة ،ميكن للباحثني تاأكيد ما اإذا
ما اإذا كانت العدوى ناجتة عن االإ�ضابة باملتحور دلتا اأو باملتحور
كان ال�ضاللة امل�ضببة للعدوى هي اأوميكرون اأو �ضاللة دلتا املنت�ضرة
اأوميكرون ،اأو باأي من �ضالالت كورونا االأخرى
بالفعل ،وقرابة  20يف املئة من العينات التي ثبتت اإ�ضابة اأ�ضحابها
ُر�ضل
يجب اأن تر�ضل نتائج فحو�ض بي �ضي اآر اإىل معمل مز ّود بتقنية حتليل بالفريو�ض يف اململكة املتحدة اأ�ضبوع ًيا ،اأو نحو  60األف حالة ،ت َ
اجلينات ،عرب ا�ضتخدام تكنيك معروف با�ضم "ت�ضل�ضل اجلينوم" اأو للمعامل للوقوف على الت�ضل�ضل اجلينومي
الت�ضل�ضل اجليني للفريو�ض .وهذه الطريقة اأكدت اأن اأ�ضخا�ضا قد
وتعطي هذه العملية معلومات عن العينات التي تخ�ضع للتحليل  -لكن
اأ�ضيبوا بعدوى املتح ّور االأخري يف اململكة املتحدة على �ضبيل املثال
عرب هذه النتائج ،ي�ضتطيع العلماء تقدير ن�ضبة االإ�ضابات التي ت�ضببت
ويع ّد هذا التحليل املعملي للمادة اجلينية للفريو�ض ا ً
أ�ضا�ضا الكت�ضاف فيها ال�ضاللة اجلديدة من الفريو�ض ،وتاأتي اململكة املتحدة وجنوب
ال�ضالالت الفريو�ضية ،والتعرف على االآلية التي تنت�ضر بها تلك ال�ضالالت اأفريقيا يف طليعة الدول التي ت�ضتخدم هذه التقنية ،وهذا هو ال�ضبب
واأغلب الظن اأن هناك حاالت عديدة يف اململكة املتحدة م�ضابة يف اأن اأكرث ما ُتكت�ضف ال�ضاللة اجلديدة يف هذين البلدين .وال يعني
نتيجة املتح ّور اجلديد ،لكنها مل تُكت�ضف بعد ،الأن عملية االكت�ضاف ذلك بال�ضرورة اأن هذه ال�ضاللة قد ن�ضاأت يف اأي منهما ،ال ُيعرف غري
هذه ت�ضتغرق اأ�ضبوعني ،وال تزال الن�ضخة االأكرث �ضيوعا من فريو�ض القليل جدا عن �ضلوك هذه ال�ضاللة اجلديدة من فريو�ض كورونا ،وال
وا�ضحا ما اإذا كان متحور
كورونا هي دلتا ،وامل�ضوؤولة عن نحو  40األف اإ�ضابة جديدة يوميا يف عن مدى خطورتها ،على �ضبيل املثال ،لي�ض ً
اأوميكرون ينت�ضر ب�ضهولة اأكرث من غريه ،وما اإذا كان يرتك امل�ضابني
اململكة املتحدة
اأكرث اعتال ًال ،وما اإذا كانت الوقاية التي توفرها اللقاحات ترتاجع
هميكنفحو�س "تفقالأفقي "أنتك�فعنأومكرون؟
اأمامه اأكرث من غريه من ال�ضالالت ،لكن من الناحية النظرية ،يبدو
ال ميكن لفحو�ض التدفق االأفقي اأو الفحو�ض ال�ضريعة للمناعة ،التي متحور اأوميكرون مقل ًقا بدرجة اأكرب ،ولهذا تتحرك احلكومات بوترية
ميكن اإجراوؤها يف املنزل ،اأن تك�ضف عن نوع ال�ضاللة املت�ضببة يف اأ�ضرع ،حتى االآن ،يف جنوب اأفريقيا ،معظم امل�ضابني من ال�ضباب،
العدوى  -لكن كثريين ال يزالون يعتقدون اأن هذه الفحو�ض قادرة على وعادة ما تكون االأعرا�ض ا ّ
أخف يف حالة ال�ضباب
حتديد ما اإذا كان ال�ضخ�ض م�ضابا من عدمه ،حتى مع اأوميكرون
ويرجح البع�ض اأن يت�ضبب اأوميكرون يف اأعرا�ض خمتلفة قليال عن
مافرقبنيأومكرونو�الالتالأخرىمنكوونا؟
متحور دلتا  -الذي ي�ضبب ال�ضداع ،واالأمل ،مع عدم فقدان التذوق اأو
البت يف هذا ال�ضدد ،وتقول
ال�ضم  -لكن ال يزال من ال�ضابق الأوانه ّ
ّ
حتتوي �ضاللة اأوميكرون على املزيد من التح ّورات املتباينة التي مل
منظمة ال�ضحة العاملية اإنه ال يوجد اأي دليل على اأن االأعرا�ض الناجمة
جتمع بينها �ضاللة من قبل
وترتكز معظم هذه التحورات يف الربوتني ال�ضوكي املغ ِّلف للفريو�ض .عن اأوميكرون تختلف عن غريه من �ضالالت فريو�ض كورونا ،ومعنى
ذلك اأن ال�ضعال ،واحلمى ،وفقدان التذوق اأو ال�ضم ال تزال متثل
وت�ضتهدف معظم اللقاحات هذا الربوتني ،ومن هنا مبعث القلق
االأعرا�ض الثالثة الرئي�ضية التي ي�ضار اإليها ،وت�ضتقبل م�ضت�ضفيات
ويف الفحو�ض املعيارية ،يُ�ضتدَ ّل على اأوميكرون ب� "فقدان اجلني  "Sيف جنوب اأفريقيا مزيدا من ال�ضباب عليهم اأعرا�ض اأكرث خطورة -
(بخالف �ضاللة دلتا يف معظم حاالت العدوى املت�ضببة فيها) ،وهو لكن العديد منهم مل يتلق لقاحا �ضد كورونا ،اأو بالكاد تلقى جرعة
ما يعطي اإ�ضارة على اأن ال�ضبب يف العدوى هو املتح ّور اجلديد
واحدة ،ويوحي ذلك باأن احل�ضول على جرعتني واأخرى معزِّ زة من
لكن لي�ض كل "فقدان للجني  "Sيعني بال�ضرورة اأوميكرون؛ ا ْإذ البد اللقاح يع ّد طريقة جيدة للحماية من العدوى الناجمة عن ال�ضاللة
اجلديدة ،اأو غريها ،من �ضالالت فريو�ض كورونا
من الوقوف على الت�ضل�ضل اجليني بالكامل حتى يتم التاأكد

نادية م��راد احلائزة على جائزة نوبل لل�ضالم و�ضفرية االأمم
املتحدة للنوايا احل�ضنة كانت �ضتتحدث اإىل الطالب عن كتابها
"الفتاة االأخرية :ق�ضتي يف االأ�ضر" والذي �ض ُين�ضر يف فرباير
.2022
األغى اأكرب جمل�ض للمدار�ض يف كندا ،موؤمترا لالأيزيدية الناجية
من االختطاف واالنتهاكات اجلن�ضية من قبل تنظيم داع�ض،
خ�ضية االإ�ضاءة ل�ضورة االإ�ضالم ،وف ًقا لتقرير ن�ضرته �ضحيفة
"نيويورك بو�ضت"  New York Postاالأمريكية.
عاما ،للجلو�ض مع طالب
وكان قد مت اختيار نادية م��رادً 28 ،
من بع�ض املدار�ض والبالغ عددها  600مدر�ضة والتي تعد جز ًءا
من جمل�ض مدر�ضة مقاطعة تورونتو للتحدث عن كتابها "الفتاة
االأخرية :ق�ضتي يف االأ�ضر" والذي �ض ُين�ضر يف فرباير .2022
ُيذكر اأن نادية مراد �ضخ�ضية عامة معروفة وحائزة على جائزة
نوبل لل�ضالم و�ضفرية االأمم املتحدة للنوايا احل�ضنة .ويف حدثها
كانت تخطط للدفاع عن الناجني من االإبادة اجلماعية والعنف
اجلن�ضي على يد عنا�ضر داع�ض.
لكن مديرة جمل�ض املدار�ض هيلني في�ضر ،اأوقفت زيارة مراد،
قائلة اإنها لن ت�ضمح للطالب باحل�ضور الأن الكتاب �ضيكون م�ضي ًئا
و"يعزز اخل��وف من االإ�ضالم" ،ح�ضب ما ذك��رت �ضحيفة "ذا
تليغراف" .The Telegraph
ويروي كتاب نادية مراد كيف هربت من تنظيم داع�ض بعد اأن
مت اأخذها من منزلها وبيعها يف �ضوق العبودية اجلن�ضية عندما
كانت يف الرابعة ع�ضرة من عمرها فقط.
وت�ضرح مراد كيف تعر�ضت لالغت�ضاب والتعذيب قبل اأن جتد
طريقها اإىل خميم لالجئني يف دورهوك� ،ضمال العراق ثم اإىل
اأملانيا حيث تعي�ض اليوم.
وكانت تانيا يل ،والدة الناجية مراد ،غا�ضبة وف ًقا ل�ضحيفة "ذا
تليغراف" ،وقالت هذا ما تعنيه داع�ض" ،اإنها منظمة اإرهابية وال
عالقة له بامل�ضلمني العاديني" .واأ�ضافت" :يجب اأن يكون جمل�ض
اإدارة مدار�ض تورنتو على دراية بالفرق".
مل�:عرب
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ثروة اأ�صطورة كرة ال�صلة �صاكيل اأونيل « 400مليون دوالر»
تت�صبب باأزمة عائلية« :ل�صنا اأغنياء ..اأنا الغني»
ك�ضف اأ�ضطورة ك��رة ال�ضلة االأم��ري�ك��ي� ،ضاكيل اأون�ي��ل ،اأن اأوالده ا�ضتثماراته الذكية.
"منزعجون" ب�ضبب ثروته التي تفوق  400مليون دوالر ،واأكد نهجه واأكد اأونيل على اأهمية التعليم وتف�ضيله على لعب كرة ال�ضلة ،واأنه
ال�ضارم يف متويل اأ�ضرته.
يرغب اأن يح�ضل كل واحد من اأوالده ال�ضتة على �ضهادة جامعية

وقال اأونيل البالغ  49عاما اإنه يريد الأطفاله اأن يك�ضبوا طريقتهم (البكالوريو�ض اأو املاج�ضتري) ،واأن يربز من بينهم طبيب اأو حمام اأو
يف احلياة ،وك�ضف اأن اأ�ضلوبه يف الرتبية "يزعجهم" عندما يتعلق �ضيديل اأو رائد اأعمال.
االأمر باملال.
واأ�ضاف خماطبا اأوالده" :لن حت�ضلوا على �ضيء مني ،يجب اأن
وظهر النجم ال�ضابق للو�ض اأجنلو�ض ليكرز وميامي هيت ،وبطل
ال ��دوري االأم��ريك��ي للمحرتفني 5 ،م��رات يف بودكا�ضت Earn
 ،Your Leisureقائال "اإن اأوالده لن يح�ضلوا على املال من
دون تقدمي ما يجعلهم ي�ضتحقون ذلك".

وجن��ح اأون �ي��ل يف جني م��ا ي�ق��رب م��ن  300مليون دوالر م��ن لعب
كرة ال�ضلة قبل اعتزاله يف عام  ،2011من خالل عقود الرعاية
واالإعالنات ،جعلته يدخل عامل االأعمال ،الذي �ضاعف ثروته بف�ضل

االإب��داع باقي رغم الرحيل ،هذا ما اأثبته املبدع ال�ضوري حامت
علي والذي ُمنح جائزة "اأف�ضل ممثل يف كندا" عن دوره يف فيلم
"�ضوكوال من اأجل ال�ضالم" وذلك بعد مرور ما يقارب �ضنة على
رحيله.
ون�ضر ح�ضاب "مهرجان �ضكوت�ضديل الدويل" عرب ح�ضابه على
موقع التدوينات "تويرت" تهنئة للراحل حامت علي وج��اء فيها:
"مبارك حلامت علي لفوزه بجائزة اأف�ضل ممثل يف كندا لعام
 2021عن دور البطولة يف فيلم "�ضوكوال من اأجل ال�ضالم".

التي يعاملون بها النا�ض ،وماذا يفعلون ،وما يقولونه ،مل اأكن هكذا
قط وال اأريد اأن اأكون هكذا اأبدا".

م�ضيف":اأنا �ضخ�ض ع��ادي ،ب��داأت من ال �ضيء ،وتابعت اأحالمي
تثبتوا اأوال اأنكم ت�ضتحقون احل�ضول على ذلك ،اإذا كنتم تريدون
وجعلتها تتحقق ،لكن هذا ال يعني اأنني اأف�ضل منك ،واأك��رث ذكاء
مني اال�ضتثمار يف اإحدى �ضركاتكم ،ف�ضيتعني عليكم تقدمي عر�ض
منك ،وجم��رد اأنني اأمتلك مزيدا من امل��ال ال يعني اأنني اأف�ضل
يقنعني بذلك ،لن اأقدم لكم اأي �ضيء جمانا".
منك".
وتابع":اإنهم م�ضتاءون مني نوعا ما ،لكنهم ال يفهمون ..اأقول لهم
مل�sportscasting:
طوال الوقت ،ل�ضتم اأغنياء ،اأنا الغني".
ماأيكمبقرهومنهجه،هتتفقونمعه؟
وبرر اأونيل موقفه برغبته يف جتنب االأخطاء التي وقع فيها عدد من
أيامكني
امل�ضاهري ،وقال اإن "بع�ض امل�ضاهري جمانني ،اأنظر اإىل الطريقة

"مارك كامات�ضو" ،باالإ�ضافة اإىل جنمتي �ضوريا" :يارا �ضربي" االأربعة" بجزئيه االأول والثاين ،و"التغريبة الفل�ضطينية" ،و" عمر
و"جنالء اخلمري".
بن اخلطاب" و"اأحالم كبرية" ،و"ع�ضي الدمع" ،و"الغفران"،
يذكر اأن الفنان حامت علي كان قد فارق احلياة يف  29دي�ضمرب و"قلم حمرة" .كما اأخ��رج م�ضل�ضالت م�ضرية اأب��زه��ا "كاأنه
يف م�ضر اإثر تعر�ضه لنوبة قلبية مفاجاأة ،ومت ت�ضيع جثمانه يف امبارح" و"اأهو ده اللي �ضار".
وطنه �ضورية و�ضط ح�ضور كبري من جمهوره ومعارفه يف الوطن كما للفنان حامت علي بع�ض االأدوار اخلالدة ،فمن منا ي�ضتطيع
العربي.
اأن ين�ضى �ضخ�ضية "ر�ضدي" يف "التغريبة الفل�ضطينية" الطفل
كما عرف املبدع كمخرج ناجح حيث قدم العديد من االأعمال الذي فقد اأمه اأثناء هروبهم ومل يعرف طريقها اإال بعد اأن اأ�ضبح
�ضاب.
اخلالدة يف ذهن امل�ضاهد العربي وعا�ضق الدراما ال�ضورية.

وتدور اأحداث الفيلم حول ق�ضة حقيقية حتكي جناح عائلة �ضورية
ودوره يف م�ضل�ضل "قو�ض قزح" وج�ضد دور "اإ�ضماعيل" ،وجت�ضيده
معمال لل�ضوكوال يف كندا .ويذكر اأن هذا  -اأبرز اأعمال حامت علي
(عائلة هدهد) افتتحت ً
مع رحيل املبدع حامت علي يرتك حمبيه مع العديد من االأعمال لدور القا�ضي "�ضميح" ذو املبادئ واالأخالق يف م�ضل�ضل "ع�ضي
العمل هو اآخر ما قدمه الراحل.
ووقف بجانب حامت علي العديد من جنوم العامل منهم" :مي�ضيل الرائعة ��ض��وا ًء ك��ان اأح��د جنومها اأو خمرجها فقط وم��ن اأبرز الدمع" .فحتى لو رحل املبدع يبقى اإبداعه خالدً ا.
وكاالت
بريون"" ،كاثرين كريكباتريك"" ،اريك ديفي�ض"" ،داون فورد" ،االأعمال التي اأخرجها وبقيت عالقة يف ذهن اجلمهور "الف�ضول
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مطبخك �سيدتي

ذرلإكثرنتلب�ض..
قديببفةبكرة!

يلجاأ ماليني الب�ضر يف جميع اأنحاء العامل وخا�ض ًة الريا�ضيني اإىل
تناول البي�ض باعتباره ً
بديال اآمن ًا للح�ضول على ال��ربوت��ني ،من
الوجبات واللحوم امل�ضنعة ،لكن يبدو اأن العلم له راأي اآخر.
فقد ح��ذرت درا��ض��ة اأج��راه��ا باحثون بجامعة "نورث وي�ضرتن"
االأمريكية ،من االإف��راط يف تناول البي�ض ،موؤكد ًة اأن تناول ثالث
بي�ضات اأ�ضبوع ّي ًا قد ي�وؤدي اإىل االإ�ضابة باأمرا�ض القلب والدورة
الدموية ،بل والوفاة املبكرة.
واأرج �ع��ت ال��درا��ض��ة التي ن�ضرتها جملة "جاما" التي ت�ضدرها
"اجلمعية الطبية االأمريكية ،ذلك اإىل احتواء �ضفار البي�ض على
ن�ضبة عالية جد ًا من الكولي�ضرتول.
يف التفا�ضيل ،فح�ض الباحثون يف الدرا�ضة البيانات ال�ضحية الأكرث
من  29األف اأمريكي ،وبلغ متو�ضط اأعمار امل�ضاركني يف الدرا�ضة
 51.6عام ًا ،ومتت متابعة حالتهم على مدار  17.5عام ًا.
واع�ت�م��دت ال��درا� �ض��ة على حتليل ال �ع��ادات ال�غ��ذائ�ي��ة وال�ضحية
للم�ضاركني الذين مل ي�ضابوا �ضابق ًا باأمرا�ض القلب ،والذين اأبلغوا

عن كل عاداتهم ال�ضخ�ضية التي قد تُلحق اأ��ض��را ًرا بالقلب ،مثل
التدخني وا�ضتهالك الكحول.
• نوباتقلب
اإىل ذل��ك ،اأو��ض��ح الباحثون اأن � 5400ضخ�ض من عينة البحث
تعر�ضوا لنوبة من االأمرا�ض القلبية الوعائية ،واأن  6132منهم توفوا
وفاة طبيعية يف العقدين َ
اللذين تليا بدء البحث.
وحذر الباحثون يف الدرا�ضة من االإفراط يف تناول البي�ض ،خا�ض ًة
ال�ضفار؛ حفاظ ًا على �ضحة القلب واحلماية من خطر ان�ضداد
االأوعية الدموية وت�ض ُّلب ال�ضرايني واالإ�ضابة بال�ضكتات الدماغية.
كذلك ،اأ�ضارت اإىل اأن االإكثار من تناول البي�ض مع عدم ممار�ضة
ن�ضاط بدين ،والتدخني وتناول االأطعمة امل�ضبعة بالدهون يوؤثر على
ع�ضلة القلب ب�ضكل كبري.
• أمر�سقلب
و�ضددت على اأن احل�ضول على  300ملغم من الكولي�ضرتول (ب�ضورة
عامة) يزيد من كولي�ضرتول الربوتني ال�ضحمي منخف�ض الكثافة

بن�ضبة  0.15ملليمول/لرت ،ما يزيد من اخلطر الن�ضبي لالإ�ضابة
باالأمرا�ض القلبية الوعائية بن�ضبة .3%
وخل�ض الباحثون اإىل اأن ارتفاع معدل الكولي�ضرتول املتنا َول عن
احل��د الطبيعي مبعدل  300غم يومي ًا يزيد من ن�ضبة التع ُّر�ض
الأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية بن�ضبة  ،%3.2ويزيد ن�ضبة الوفاة
املبكرة بن�ضبة  ،%4.2واأن كل ن�ضف بي�ضة يتم ا�ضتهالكها يومي ًا
ترتبط باحتماالت زيادة ن�ضبة التع ُّر�ض الأمرا�ض القلب بنحو ،%1.1
والوفاة املبكرة بن�ضبة .%1.93
مل�:عرب

خبرة بريطانية 3 :توابل تطيل العمر وفعالة يف مكافحة اأمرا�س ال�صرطان وال�صكري والزهامير
اأكدت خبرية التغذية الربيطانية جي�ضيكا نيب�ض ،اأن بع�ض التوابل اربعة غرامات من الكركم على مدى �ضهر ،انخف�ض خطر اإ�ضابتهم
ت�ضاعد على تخفي�ض خطر تطور ال�ضرطان وال�ضكري واأمرا�ض ب�ضرطان القولون بن�ضبة  40باملئة.
اأخ��رى ،وهي بذلك "تطيل العمر" ،ح�ضبما نقلت  Expressعن
واأدرجت نيب�ض "القرفة" يف املرتبة الثانية ،حيث اأنها ت�ضاعد على
اخلبرية قولها.
تخفي�ض م�ضتوى ال�ضكر يف الدم لدى امل�ضابني بالنوع الثاين من
وت�ضري  ،Expressاإىل اأنه وفقا جلي�ضيكا نيب�ض ،هناك ثالثة توابل مر�ض ال�ضكري ،وتقليل االلتهابات.
طبيعية ،تتميز بخ�ضائ�ض مفيدة وت�ضاعد على حماية اجل�ضم من
االأمرا�ض اخلطرية ،وهذه التوابل هي "الكركم" اأو (مادة الكركمني) وتقول" ،اأظهرت نتائج اإحدى الدرا�ضات ،اأن م�ضتخل�ض القرفة ميكنه
الذي ي�ضاعد على الوقاية من خطر ال�ضرطان واأمرا�ض ال�ضيخوخة .التقليل من تكاثر انت�ضار اخلاليا ال�ضرطانية ،ما ي�ضبب موتها".
وتوؤكد اخلبرية الربيطانية اأن "زيت القرفة" فعال جدا يف مكافحة االأورام .وهذا مهم جدا عند االإ�ضابة مبر�ض الزهامير .كما ان "املريمية"
وتقول" ،ميكن ملادة الكركمني اإطالة العمر من خالل تثبيط اأك�ضدة
مفيدة يف الوقاية من اأمرا�ض القلب.
الدهون ،وعن طريق زيادة ن�ضاط م�ضادات االأك�ضدة".
وجاءت "املريمية" باملرتبة الثالثة يف قائمة التوابل التي ت�ضاعد على
وقد ات�ضح خالل اإحدى الدرا�ضات ،اأن املر�ضى الذين تناولوا يوميا اإطالة العمر ،حيث ت�ضاعد على حت�ضني وظائف الدماغ والذاكرة،

مل�:نوفوتي

 10فوائد مذهلة �صتجعلك تع�صقني البامية
رغم اأن معظم النا�ض يتناولون البامية ،اإال اأن كثريين ال يعرفون
الفوائد العظيمة لهذا النوع من اخل�ضروات والتي تتوافر ب�ضكل كبري
طوال العام ،وتعد البامية كنز ًا يحتوي على العديد من العنا�ضر
الغذائية املفيدة والفيتامينات الهامة للج�ضم ،و رغم اأن معظم
النا�ض يتناولون البامية ،اإال اأن كثريين ال يعرفون الفوائد العظيمة
لهذا النوع من اخل�ضروات والتي تتوافر ب�ضكل كبري طوال العام،
وتعد البامية كنز ًا يحتوي على العديد من العنا�ضر الغذائية املفيدة
والفيتامينات الهامة للج�ضم ،وفيما يلي  10فوائد �ضتجعلكم تع�ضقون
البامية وحتر�ضون على تناولها با�ضتمرار ،وذلك بح�ضب ما جاء يف
موقع " "care2املعني بال�ضحة:
-1مكافحمر�س�كري
ت�ضاعد البامية يف منع االإ�ضابة بداء ال�ضكري وذلك بف�ضل العنا�ضر
الغذائية واالألياف املوجودة بها والتي تعمل على تنظيم ن�ضبة ال�ضكر يف
الدم  ،كما اأن درا�ضة فرن�ضية اأكدت موؤخر ًا اأن بذور البامية املحم�ضة
ت�ضاعد يف خف�ض ن�ضبة ال�ضكر بالدم وامل�ضاهمة يف عالج مر�ض ال�ضكري
-2عالجخلمولوتعب
اأكدت البحوث اأن البامية حتتوي على نوعني من م�ضادات االأك�ضدة يرفعان
من ن�ضبة اجلليكوجني يف الكبد ،واجلليكوجني هو الوقود ال��ذي ي�ضمح

للج�ضم بالعمل ،وبالتايل مينع التعب واخلمول ،وي�ضمن احليوية والن�ضاط
-3خف�سكو�رتول�ا
ت�ضاعد البامية يف خف�ض م�ضتويات الكولي�ضرتول ال�ضيئ باجل�ضم
وذلك بف�ضل احتوائها على االألياف وم�ضادات االأك�ضدة
-4كبح�ه
الحتوائها على كمية وفرية من االألياف ،ت�ضاعد كمية قليلة من البامية
يف كبح ال�ضهية ل�ضاعات وبالتايل فقدان الوزن غري املرغوب فيه
-5خف�سخطرالإ�ابباأمر�سكب
اأثبتت اأبحاث اأجريت على جمموعة من الفئران اأن تناول البامية
مينع تطور مر�ض الكبد الدهني ويحافظ على �ضحة الكبد ،وذلك
الحتوائها على مركبات الفالفونويد والتي ت�ضاعد على تنظيم
اجللوكوز وا�ضتقالب الدهون من خالل الربوتينات يف الكبد
-6منعنق�سكا�وم
متنحك وجبة البامية  51ملجرام من الكال�ضيوم وهو القدر املطلوب
وال��ذي يحتاجه ج�ضمك ،لتح�ضني �ضحة العظام ،وتنظيم �ضغط
الدم ،وحت�ضني �ضحة القلب وخف�ض م�ضتويات الكولي�ضرتول يف الدم
-7حت�نينظر
حتتوي البامية على بيتا كاروتني وفيتامني  ،Aوهما عن�ضران ثبتا

اأهميتهما يف حت�ضني النظر واملحافظة عليه
-8تخففتوتر
تتميز ب��ذور البامية بخ�ضائ�ض م�ضادة لالإجهاد ،فهي حتد من
التوتر وبالتايل تقلل من خطر ال�ضمنة وال�ضكري
-9خف�سخطرالإ�ابهبا�رطان
الحتوائها على بروتني الليكتني ،متنع البامية منو �ضرطان الثدي ،كما
ت�ضاعد يف التخل�ض مما ي�ضل اإىل  %72من اخلاليا ال�ضرطانية باجل�ضم
-10تعزيزملناع
تلعب البامية دور ًا حيوي ًا يف تقوية اجلهاز املناعي باجل�ضم ،وذلك
بف�ضل احتوائها على خ�ضائ�ض م�ضادة لالأك�ضدة حتارب اجلذور
احلرة امل�ضببة لالأمرا�ض ،هذا باالإ�ضافة اإىل احتوائها على فيتامني
 Aو Cالهامني للج�ضم
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ال�صيام العك�صي
اكت�ضبت حمية ال�ضيام املتقطع �ضهرة وا�ضعة يف خمتلف انحاء
العامل ،وذل��ك لقدرتها على الو�ضول اإىل ال��وزن املطلوب .اآال انه
من اجلدير بالذكر ،ان هناك اأن��واع خمتلفة من حمية ال�ضيام
 cyclical fasting dietsوالتي تندرج جميعا حتت م�ضطلح رجيم
ال�ضيام املتقطع  .وتعترب من اأحدث تلك االأنواع ن�ضبيا حمية ال�ضيام
العك�ضي
ماهو�امعك�ي
تعتمد حمية ال�ضيام العك�ضي ( )Reverse Fastingكغريها من
اأنظمة ال�ضيام املتقطع االأخرى على حتقيق فقدان الوزن .اال ان ما
قد مييزها عن غريها هو ما قد اثبتته احدى الدرا�ضات احلديثة.
والتي و�ضفت تلك احلمية على انها اخليار االأمثل من اجل امل�ضاعدة
على نحافة اخل�ضر ،وذلك اإذا ما مت مقارنتها باالأنظمة االأخرى
نظام�امعك�ي
يعتمد نظام ال�ضيام العك�ضي على حيلة ب�ضيطة من اجل �ضمان
احل�ضول على النتائج املرجوة من اتباع احلمية .اال وهي تناول
وجبة االإفطار والع�ضاء مبكرا
حيث اأو�ضى عدد من خرباء ال�ضحة ب�ضرورة انهاء تناول الع�ضاء
ال�ضاعة  6م�ضاءا ،وبحد اق�ضى ال�ضاعة  8م�ضاءا .كما يف�ضل تناول
وجبة االإفطار ال�ضاعة � 6ضباحا ،وذلك من اجل احلفاظ على �ضحة
جيدة حيث ان عملية اله�ضم تكون ابطاأ يف �ضاعات الليل املتاأخرة
وهو ما يوؤدي اإىل زيادة الوزن

بيتزا الران�س االإيطالية
ملقاير
 الدجاج  2 :كوب (�ضاورما دجاج) �ضل�ضة الران�ض اجلاهزة  :ثلثان الكوب (مق�ضمة) عجينة البيتزا  :مقدار ( 12بو�ضة) �ضالمي � 6 :ضرائح (مطبوخ  /مقرم�ض  /مفتت) الب�ضل االأخ�ضر  :ربع كوب جنب ال�ضيدر  :كوب (مب�ضور)طريقتح�ري
ُميزج الدجاج مع ثلث كوب من ال�ضل�ضة يف وعاء متو�ضط،
مع اخللط جيد ًا.
يدهن ما تبقى من ثلث كوب من ال�ضل�ضة فوق عجينة
البيتزا.
ُي�ضكب خليط ال��دج��اج ف��وق عجينة البيتزا ،وفوقها
ال�ضالمي ،والب�ضل واجلنب.
تو�ضع البيتزا على ورقة اخلبز وتُخبز يف فرن حم ّمى على
حرارة  400درجة فهرنهايت ملدة  14دقيقة ،اأو حتى تتحول
العجينة اإىل اللون البني ويذوب اجلنب.
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الثوم االأ�صود

بالتاأكيد اأن��ت على دراي��ة بالثوم الطازج اأو النيء ،خا�ض ًة
رائحته وطعمه ال�ق��وي يف الطعام ،وخ�ضائ�ضه ال�ضحية
املذهلة لعالج بع�ض االأمرا�ض وامل�ضكالت ال�ضحية ،ولكن هل
�ضمعت من قبل عن الثوم االأ�ضود؟ وعن فوائد الثوم االأ�ضود
وخ�ضائ�ضه العالجية؟
ثومالأو هو ثوم ينء يتم حت�ضريه لفرتة من الوقت
حتت درجة حرارة عالية بني ( 90-60درجة مئوية) ،وحتت
رطوبة عالية بني ( )%90-80لعدة اأ�ضابيع ،حتى يتحول اإىل
ً
اعتداال وقوامه اأكرث لزوجه
اللون االأ�ضود ،وت�ضبح نكهته اأكرث
من الثوم النيء ،وعند مقارنته بالثوم الطازج ،ال يطلق نكهة
حادة ب�ضبب انخفا�ض حمتوى االألي�ضني به ،كما اإنه اأكرث نعومة،
واأ�ضهل م�ض ًغا واأحلى من الثوم الطازج
بالتايل حدث تغيريات يف اخلوا�ض الكيميائية للثوم االأ�ضود مثل
تغري خوا�ضه الفيزيائية ،حيث تاأثر الن�ضاط احليوي املعزز للثوم
االأ�ضود مقارنة بالثوم الطازج ،ومت اإجراء العديد من الدرا�ضات
حول الثوم االأ�ضود وطرق حت�ضريه واإنتاجه ،والن�ضاط احليوي،
وا�ضتخدامه ،وكذلك فوائد ال�ضحية ،وثبت اأنه يتفوق على الثوم
النيء من حيث الفوائد
بينما يبدو للبع�ض اأن الثوم االأ�ضود هو ظاهرة حديثة لكنه كان
وم�ضتخدما منذ قرون ،ولكن اأ�ضوله غري وا�ضحة ،لكن
موجودًا
ً
من املوؤكد اأنه بداأ يف اآ�ضيا قبل اأن ينت�ضر يف الواليات املتحدة،
واأحد اأ�ضباب �ضعبيته هو اأن الثوم االأ�ضود مثل الثوم الطازج
النيء ،يحتوي على م�ضادات االأك�ضدة والعنا�ضر الغذائية
الرئي�ضية االأخرى التي ميكن اأن ت�ضاعد يف حت�ضني �ضحتك
ومنع امل�ضكالت اخلطرية املتعلقة بال�ضحة
ثوم تتطتتازج وفتتوئتته� ح ملذهل قم
غذئلثومالأو

ملقاير

ُحتمر الدجاجة على ال�ضواية جيد ًا ملدة ترتاوح من  5اإىل  10دقائق حتى يتحول لونها ،مع مراعاة عدم االحرتاق.

الثوم االأ�ضود يحتوي على م�ضادات اأك�ضدة بكميات اأكرث تركيزً ا
من الثوم الطازج ،وهي مهمة للج�ضم وت�ضيف خل�ضائ�ضه
العالجية ،ويحتوي كل  15جرام من الثوم االأ�ضود على:
ال�ضعرات احلرارية� 40 :ضعر حراري
الربوتني 2 :جرام
الدهون 0 :جرام
الكربوهيدرات 8 :جرام
االألياف 3 :جرام
ال�ضكر 4 :جرام

تنقل اإىل اجلانب البارد من ال�ضواية.

كما يحتوي الثوم االأ�ضود ا ً
أي�ضا على كميات ملحوظة من:

تغطى ال�ضواية ،ويرتك الدجاج على اجلزء البارد بينما ي�ضتعل الفحم يف اجلانب االآخر ملدة ترتاوح من  20اإىل  30دقيقة.

فيتامني �ضي ،فيتامينات ب (ب  ، 1ب  ، 2ب  ، 3ب  ،)6حم�ض
الفوليك ،الكال�ضيوم ،املنغنيز ،املغني�ضيوم ،الفو�ضفور ،الزنك

 الدجاج  :دجاجة (مقطع  /بالعظم) ملح  :ح�ضب احلاجة زيت الزيتون  2 :ملعقة كبرية �ضل�ضة الباربيكيو  :كوبطريقتح�ري
تغطى قطع الدجاج بزيت الزيتون وير�ض امللح عليها من جميع اجلهات.
يتم جتهيز ال�ضواية �ضواء باخل�ضب اأو الفحم ويرتك جانب فيها بارد بدون فحم اأو خ�ضب م�ضتعل.

يقلب الدجاج بني احلني واالآخر ويدهن ب�ضو�ض الباربكيو ثم يرتك مرة اأخرى على ال�ضواية ملدة ترتاوح من  10اإىل  30دقيقة حتى ين�ضج متام ًا.
مطبخكتي

مطبخكتي

إجتماعية
� حلول
News

7

Magazine - www.canadiandays.ca

Statement by the Prime Minister
on World Diabetes Day and the 100th
anniversary of the discovery of insulin

T

he Prime Minister, Justin Trudeau,
today issued the following statement
on World Diabetes Day and the
100th anniversary of the discovery
of insulin:
“Diabetes is a chronic health condition
experienced by hundreds of millions of people
in Canada and around the world. Today on
World Diabetes Day, we unite with the global
community to raise awareness about this
disease and to celebrate the 100th anniversary
of the discovery of insulin.
“In 1921, insulin was discovered by a team
of four scientists at the University of Toronto
– Sir Frederick Banting, Dr. Charles Best,
Dr. James Collip, and Dr. John Macleod.
Two years later, in recognition of this major
scientific breakthrough, Frederick Banting
and John Macleod were jointly awarded
the Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Insulin has since been used as a treatment for
diabetes and has helped save millions of lives.
The discovery of this lifesaving drug was a
defining moment for both Canada and the
world. World Diabetes Day is marked every
year on Sir Frederick Banting’s birthday,
and the discovery of insulin has inspired
generations of Canadian researchers to follow
in the footsteps of these four pioneers.
“The theme for World Diabetes Day – Access
to Diabetes Care – emphasizes the importance
of continuing care and support for people with
diabetes, to help them manage the disease and
prevent complications. The negative effects
of COVID-19 on people living with this
condition have also highlighted the need for
further research into diabetes. Approximately
3.2 million Canadians are living with

diabetes and more than 200,000 new cases
are diagnosed each year, making it one of the
most prevalent chronic diseases in the country.
This includes Indigenous peoples, who are
amongst those at highest risk for diabetes and
related complications.
“As part of Budget 2021, the Government of
Canada announced $25 million in funding
over five years, starting in 202122-, to
support diabetes research, surveillance, and
prevention, and the development of a national
framework for diabetes. We will work with
Diabetes Canada, JDRF Canada, provinces
and territories, Indigenous organizations, and
other stakeholders to inform the development
of this framework that will help deliver
improved access to prevention and treatment,
and better health outcomes for Canadians. The
government is also investing an additional
$10 million to support the creation of a new
Diabetes Challenge Award, an initiative
designed to advance diabetes prevention and
promote the development and testing of new
interventions to reduce the risks associated
with type 2 diabetes.
“The government will also invest $8.4 million
in Indigenous-led and community-driven
research grants to treat and prevent diabetes
in Indigenous communities. This represents
an important step in the development of
prevention and treatment programs that aim to
reverse the rise of diabetes and diabetes-related
complications in First Nations, Inuit, and
Métis communities. Finally, we are working
with our international partners to support
diabetes research, including through a joint
$5.6 million initiative with the Netherlands
to fund research on the prevention of type 2

diabetes.
“The Government of Canada will continue to
work with partners and stakeholders towards
the prevention and treatment of diabetes.
For example, since 2017, the Government of
Canada has collaborated with JDRF Canada
to improve the well-being of Canadians
living with type 1 diabetes and to find a
cure. To celebrate the 100th anniversary of
the discovery of insulin, the Government of
Canada is reaffirming its partnership with
JDRF Canada through a $30 million joint
investment over the next five years, starting in
202223-, to help accelerate scientific advances
in the prevention and treatment of diabetes.
“On behalf of the Government of Canada, I
invite all Canadians to join me in recognizing
World Diabetes Day and the 100th anniversary
of the discovery of insulin. Today is an
opportunity for us to learn more about diabetes
and its associated health risks, and to reflect
on the historic discovery of insulin, which has
provided hope to millions globally. Together,
we can move towards healthier living and
improve the health and well-being of all
people living with this disease, in Canada and
around the world.”
PMO
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By extending the life of these coaches,
Metrolinx will have the rail fleet required
to support GO Transit expansion, which
will provide faster and more convenient
service across the GO rail network.
“Our government understands that we
need to do everything possible to support
economic development, and today’s
announcement will help support that by
securing high quality, good-paying jobs in
the North,” said Greg Rickford, Minister
of Northern Development, Mines, Natural
Resources and Forestry. “Ontario is a
world-leading manufacturing powerhouse,
and targeted investments like these will

continue to create the conditions for
economic growth and job creation in
Northern Ontario, making it the best place
to work, live, and prosper.”
As part of Ontario’s commitment to support
public transit and manufacturing in Northern
Ontario, Metrolinx is working closely
with the Ontario Northland Transportation
Commission (ONTC) on opportunities for
the refurbishment of additional bi-level
coaches and locomotives.
Government of Ontario
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Ontario Recognizes

Exceptional
Contributions
to Colleges
Minister’s Lifetime Achievement Award
and Premier’s Awards for College Graduates
honours important contributions that
strengthen economy and improve lives
November 29, 2021
TORONTO – The Ontario government
is recognizing college graduates for
contributing to the growth of the province’s
economy and improving lives through the
Minister’s Lifetime Achievement Award
and the Premier’s Awards for College
Graduates.
Today, Jill Dunlop, Minister of Colleges
and Universities presented the Minister’s
Lifetime Achievement Award to four
exceptional individuals who have made
lasting and meaningful differences to the
college system.
“I would like to extend my deepest
congratulations to these leaders who
have shown commitment and promoted
excellence to advance Ontario’s world-class
college system,” said Minister Dunlop.
“When individuals act as ambassadors in
this way, they not only support students,
colleges and local communities, but the
economic strength of the entire province.”
The 2021 Minister’s Lifetime Achievement
Award recipients are:
. Ann Buller, former President and CEO of
Centennial College
. Daniel J. Patterson, former President of
Niagara CollegeFred Gibbons, former
President and CEO of Northern College
. Judith Morris, former President and CEO
of Lambton College
Earlier this month, Ontario also held the
annual Premier’s Awards for College
Graduates which recognize graduates
from seven categories who have made
outstanding
social
and
economic
contributions to society. On November 18,
nine outstanding college graduates who
have made significant contributions to the
province were honoured.
The 2021 Premier's Awards for College
recipients are:

Massi Basiri from Conestoga College for
Business
. Meti Basiri from Conestoga College for
Business
. Baldev Mutta from Humber College for
Community Services
. Michelle John from Sheridan College for
Community Services
. Nadia George from Georgian College for
Creative Arts & Design
. Michael Nolan from Algonquin College
for Health Sciences
. Stacey Jackson from Sault College for
Technology
. Melissa Phelan from St. Lawrence College
for Apprenticeship
. Adebola Adefioye from Seneca for Recent
Grad
"I would like to congratulate this year’s
recipients of the Premier’s Awards for
outstanding college graduates. Your efforts
and innovation have demonstrated the
knowledge, skills and resilience needed
to strengthen Ontario's economy," said
Premier Doug Ford. "Your incredible
contributions are improving the lives of
people in your local communities, our
province and throughout the world."
“With the unprecedented backdrop of the
COVID-19 pandemic, these leaders are
finding solutions to unique challenges,”
said Jill Dunlop, Minister of Colleges and
Universities. “Their achievements range
from handling mental health crises and
demand for emergency services to removing
barriers to postsecondary education
and employment for underrepresented
Ontarians.”
“These award winners and nominees are
a tribute to the phenomenal success of
our colleges and our college graduates,”
said Linda Franklin, President and CEO
of Colleges Ontario. “They illustrate how
college education is pivotal to the strength
of our province, especially during these
challenging times.”
Government of Ontario

Canada announces
support aimed
at improving the
health and rights
of
women and girls
The COVID-19 pandemic has had a profound
impact on health systems everywhere,
disproportionally impacting women and
girls around the world. To mitigate this
impact, the Honourable Harjit S. Sajjan,
Minister of International Development and
Minister responsible for the Pacific Economic
Development Agency of Canada, participated
in the 27th Canadian Conference on Global
Health where he announced $325 million in
funding for eleven projects with Canadian
health partners. This is part of Canada’s
ten-year commitment to global health and
rights. This investment, spread over five
to seven years, will help key partners to
increase access to essential services, as well
as promote gender equality and transform
decision-making structures that reinforce and
perpetuate inequality, with a focus on SubSaharan Africa.
Canada remains committed, now more than
ever, to delivering on our Feminist International
Assistance Policy. This policy puts women
and girls at the centre of its development
efforts – including by ensuring that health
systems meet their needs through support for
comprehensive sexual and reproductive health
and rights (SRHR).
The funded projects will focus on SRHR
and on improving the quality of and access
to integrated health services by women,
adolescents and children. Access to SRHR is
critical to advancing health, gender equality,
human rights, and empowering women and
adolescent girls. When that focus is lost, the
number of maternal deaths goes up, more
teenage girls drop out of school, and women
lose their right to participate equally in all
aspects of society.
Today’s investment will enable key
partners to support the most marginalized
children, adolescents, women and girls with
comprehensive sexual and reproductive
health and rights services as core components
of essential health services.
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Prime Minister welcomes the returning Speaker
of the House of Commons
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
welcomed the re-election of the Honourable
Anthony Rota as Speaker of the House of
Commons as part of the return of Parliament.
Canadians expect Members of Parliament
to work together to address the issues
that matter most to the country. Canada’s
democracy relies on trust in our public
institutions, healthy debate, and the right of
all elected representatives to speak freely

and be heard in the House of Commons.
The role of the Speaker is critically important,
as they interpret parliamentary rules and
traditions in an impartial manner.
The Speaker is also responsible for overseeing
the administration and management of
the House of Commons, and for fulfilling
ceremonial and diplomatic duties.
BMO

Ontario Combating Gun
and Gang Violence
Province investing $75 million to crack down
on the flow of cross-border guns and drugs
ETOBICOKE— The Ontario government is
investing $75.1 million to reinforce the fight
against gun and gang violence in communities
across the province. The funding will support
initiatives that will dismantle criminal activity,
enhance investigative supports, increase
collaboration throughout the justice sector and
stop the flow of illegal guns across the border.
“Gun and gang violence will not be allowed
to thrive in Ontario” said Premier Doug Ford.
"We will do everything in our power to support
our frontline policing personnel and justice
sector so they have the resources and supports
needed to tackle illegal activity. We will spare
no expense to keep our communities and kids
safe today, tomorrow and for years to come.”
Building on Ontario’s Guns, Gangs and
Violence Reduction Strategy, this three-year
investment will include:
- Establishing the Office of Illicit Drug Intelligence
to disrupt the drug supply chain coming into
Ontario and provide enhanced investigative
support to identify and prevent cross-border
drugs, guns, and human trafficking
- Enhancing support for gun and gang
specialized investigations to assist with firearms
analysis and tracing enforcement, allowing for
the timely identification of gun traffickers, their
networks, and their smuggling routes
- Creating a new Gun and Gang Mobile
Prosecution Unit to prosecute major gun and
gang cases from the moment charges are laid
in priority regions across the province
- Creating a provincewide joint analytics
working group to enhance the ability among
police services to collect and share information
on gun and gang activity and trends
- Increasing the presence of Border Enforcement
Security Teams in Ontario to curtail the flow
of illegal firearms entering the province
- Supporting provincial Joint Forces Operations

Building
Ontario with
Investments
in GO Transit
Bi-level Rail
Coaches
to formalize collaboration among jurisdictions
in response to information and intelligence
- Creating a provincial database of gun and
gang activity to ensure consistency in the
classification of relevant data and enhance
information flow to combat gangs.
“These strategic initiatives will help to
effectively disrupt gang activities and the
revenue streams that fund criminal activity
including drug and human trafficking,” said
Solicitor General Sylvia Jones. “There is no
place for gun violence or other illegal activity
anywhere in our province and we will provide
our frontline officers with the tools they need
to keep our communities safe.”
“As investigations and prosecutions of dangerous
criminal networks grow increasingly complex,
we are taking measures to ensure police and
prosecutors have the tools and resources they
need to hold offenders accountable and stand
up for victims as they seek justice,” said
Attorney General Doug Downey. “Mobilizing
expert experienced Crown Prosecutors, the
new Gun and Gang Mobile Prosecution Unit
will address complex cases in priority regions
across Ontario.”
With this investment, approximately $187
million has been provided to combat gun and
gang violence as part of the Guns, Gangs
and Violence Reduction Strategy across the
province since 2018.
Government of Ontario

Made-in-Ontario
railcars
support
manufacturing jobs and economic
growth in Thunder Bay
THUNDER BAY – The Ontario
government is providing $171 million
to refurbish 94 GO Transit bi-level rail
coaches at the Alstom plant in Thunder
Bay. This investment will support
ongoing service expansion across the
GO rail network, while supporting
200 manufacturing jobs and economic
growth in Northwestern Ontario.
“As part of our plan to build Ontario, we
have reached a deal that is good for transit
and good for Thunder Bay workers,”
said Caroline Mulroney, Minister of
Transportation. “It simply makes sense to
refurbish these made-in-Ontario railcars
in the same facility that built them. This
is part of our plan to advance Ontario’s
transit priorities while supporting goodpaying jobs in the province.”
The refurbished bi-level coaches are
expected to be delivered starting in 2023
and will be equipped with new seating,
washroom upgrades, updated electrical
outlets with USB ports and other
cosmetic improvements.
continue...............................................7
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Ontario Expanding Booster Eligibility
to More Ontarians
Eligibility Will Expand Gradually Based
on Age and Risk to Provide Extra Layer of
Protection Against the Delta Variant
TORONTO — The Ontario government, in
consultation with the Chief Medical Officer
of Health, is expanding eligibility for booster
doses of the COVID-19 vaccine to additional
groups of high-risk individuals starting
November 6, 2021, providing them with an
extra layer of protection against the Delta
variant. Over the coming months, Ontario is
also prepared to gradually roll out booster
doses to all Ontarians aged 12 and over.
While the province continues to report one of
the lowest rates of active cases in the country
and continues to make steady progress in
vaccinating more individuals, offering the
extra layer of protection provided by a booster
dose will contribute to the fight against
COVID-19.
“Keeping a low rate of infection in our
communities and protecting our most
vulnerable is how we can keep our schools,
businesses and social settings as safe as
possible while avoiding further lockdowns,”
said Dr. Kieran Moore, Chief Medical Officer
of Health. “To provide every individual the
best protection while learning to live with
the virus for the long-term, we are prepared
to expand booster eligibility to all Ontarians
pending clinical recommendations, with
eligibility expanding this week to individuals
who face a higher risk of contracting COVID19.”
Based on the recommendation of the
Chief Medical Officer of Health and in
alignment with the National Advisory
Committee on Immunization’s (NACI)
recent recommendation, the province will
begin offering booster doses of the COVID19 vaccine to the following vulnerable
populations if at least six months have passed
since their last dose:
- Individuals aged 70 and over (born in 1951
or earlier);
- Health care workers and designated essential
caregivers in congregate settings (including
long-term care home and retirement home
staff and designated caregivers);

- Individuals who received a complete series
of a viral vector vaccine (two doses of the
AstraZeneca vaccine or one dose of the
Janssen vaccine); and
- First Nation, Inuit and Métis adults and their
non-Indigenous household members.
Booster doses are being offered to these
groups based on evidence of gradual waning
immunity six months after receiving their
second dose and a higher risk of severe illness
from COVID-19.
Starting on Saturday, November 6 at 8:00
a.m., eligible individuals will be able to book
their booster dose appointment through
the COVID-19 vaccination portal or by calling
the Provincial Vaccine Contact Centre, directly
through public health units that use their own
booking systems, through Indigenous-led
vaccination clinics, select pharmacies, and
primary care settings. Hospital-based health
care workers are encouraged to reach out
to their hospital employer to get vaccinated
directly through their hospital’s vaccination
program.
Locations and timing for booster doses may
vary by public health unit based on local
planning and considerations.
In addition, Ontario is once again supporting
northern and remote fly in First Nation
communities by launching Operation Remote
Immunity 3.0, this time through the codevelopment of plans with Health Canada’s
First Nations and Inuit Health Branch, to
support Sioux Lookout First Nations Health
Authority and Weeneebayko Area Health
Authority, First Nation health organizations, to
administer booster doses in their communities
with transportation and vaccine supply
assistance from Ornge and local public health
units.

vaccine rollout by expanding eligibility for
a booster shot based on age and risk,” said
Christine Elliott, Deputy Premier and Minister
of Health. “As we continue rolling out our
Last Mile Strategy to vaccinate as many
Ontarians as possible, providing an extra layer
of protection starting with our most vulnerable
is critical as we continue to safely reopen and
manage COVID-19 for the long-term.”
During the height of Ontario’s COVID-19
vaccine rollout, a large population of Ontarians
received their first and second doses at a
longer interval than indicated on the product
monograph. This longer interval has now
been shown to improve duration of protection,
and the National Advisory Committee on
Immunization now recommends an optimal
interval of eight weeks between first and
second doses.
“The expansion of eligibility for booster shots
is one more step that our government is taking
to protect Ontarians and keep our communities
safe,” said Solicitor General Sylvia Jones.
“As with the initial administration of COVID19 vaccines, the phased rollout of booster
shots ensures that vulnerable groups are
prioritized and can easily access booster shots
through pharmacies, clinics and health care
providers.”

While the COVID-19 vaccine is highly
effective, the province is prepared to expand
eligibility for a booster dose to all Ontarians
over time. Based on Ontario’s COVID-19
vaccination rollout for first and second doses,
expansion of eligibility for booster doses will
be based on age and risk, with an interval of
six to eight months from the second dose.

COVID-19 vaccine eligibility for children
aged five to 11 is subject to Health Canada
approval. Ontario is working with public
health units across the province to prepare to
vaccinate children aged five to 11. The Pfizer
COVID-19 vaccine for children aged five to
11 is a distinct formulation at a lower dose
and supply of vaccine that will be rolled out
in parallel to booster doses.

“Ontario is continuing the success of our

Government of Ontario
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Statement by the Prime
Minister on Remembrance Day
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on
Remembrance Day:
“Today, we honour the women and men who served, and continue to serve our country,
in times of war, conflict, and peace. We pause to remember their brave sacrifices, and
acknowledge a debt we can never repay. We pay tribute to those who have lost their lives,
and those who have been physically or mentally scarred by their service, as well as their
family members and loved ones.
“More than 2.3 million Canadians have served in uniform since Confederation, and more than
120,000 made the ultimate sacrifice. Thanks to their selflessness, dedication, and bravery,
members of our military and police have been defending freedom, peace, and democracy
– the values that we cherish deeply within our hearts. Canadians have also participated in
international peacekeeping operations, during which approximately 130 gave their lives,
and other military missions to protect the rights of others around the world, and our way of
life – these heroes embody the very best of what it means to be Canadian.
“This year also marks the 100th anniversary of the Remembrance Poppy in Canada. John
McCrae’s poem ‘In Flanders Fields’ had inspired Madame Anna Guérin of France to adopt
the distribution of the poppy on the anniversary of the Armistice agreement, which ended
the First World War in 1918. This was her way to honour the war dead, and to help raise
support funds for those who had been impacted by the conflict. In July 1921, the Great
War Veterans’ Association – the precursor to the Royal Canadian Legion – adopted the
poppy as the flower of Remembrance. One hundred years later, Anna Guérin’s vision lives
on – the poppy still honours its pledge as an unmistakable symbol of Remembrance.
“The past year and a half has made life more difficult for many veterans. That is why, last
year, the Government of Canada invested $20 million to create the Veterans Organizations
Emergency Support Fund, which helped over 40 organizations across the country support
the well-being of veterans and their families during the COVID-19 pandemic.
“As we continue to keep each other and our communities safe from COVID-19, I invite
all Canadians to watch the national ceremony at the National War Memorial in Ottawa,
which is being livestreamed on Facebook today. I also encourage everyone to visit online
resources to learn about Remembrance Day, stories of our fallen, and all the sacrifices
they have made for Canadians and people around the world.
“Today, at the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month, Canadians from
coast to coast to coast will observe two minutes of silence to pay tribute to all who have
fallen. We will be wearing red poppies close to our hearts, solemnly reflecting, and thinking
about those who served so courageously to keep us safe, and gave their lives in service of
a better Canada – they have our respect, thanks, and heartfelt gratitude.
“Lest we forget.”
PMO
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Prime Minister
Justin Trudeau
meets with
Mayor of
Montréal
Valérie Plante

T

oday, Prime Minister Justin Trudeau,
along with the Minister of Canadian
Heritage and Quebec Lieutenant,
Pablo Rodriguez, met with the
Mayor of Montréal, Valérie Plante, who was
accompanied by the Chair of the City of
Montréal’s Executive Committee, Dominique
Ollivier, to discuss shared priorities.
The Prime Minister and the Mayor spoke about
the importance of working together to ensure
a robust economic recovery for Montréal’s
downtown, as we all strive to finish the fight
against COVID-19. They also discussed their
respective measures to fight climate change.
The Prime Minister and the Mayor agreed
that the current situation surrounding gun
violence in Montréal and across the country
is unacceptable, and that it is imperative for
different orders of government and various
police forces to work together to ensure that
communities are safe.
The Prime Minister and the Mayor also
discussed the various federal, provincial,
and municipal affordable housing initiatives,
including the National Housing Strategy. They
reaffirmed their commitment to creating more
social housing units so that every Canadian has
a safe and affordable place to call home. They
also discussed the importance of revitalizing
Montréal’s east end and agreed to continue
working together to improve all Montrealers’
quality of life.
The Prime Minister and the Mayor looked
forward to their continued collaboration
on these priorities and other issues that are
important to Montrealers and Canadians.
BMO
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Prime Minister Trudeau to attend North
American Leaders’ Summit

T

he Prime Minister, Justin Trudeau,
today announced he will travel to
Washington, D.C., to participate
in the North American Leaders>
Summit taking place on November 18, 2021.
The North American Leaders’ Summit is a
trilateral meeting between the Prime Minister
of Canada, the President of Mexico, and the
President of the United States to discuss shared
priorities and find North American solutions
to the challenges of today and tomorrow.

This year, priorities include finishing the
fight against COVID-19, getting the job
done on vaccines, tackling the climate crisis,
creating new middle class jobs, building an
economic recovery that works for everyone,
and migration.
At the meeting, the Prime Minister will
build on the important work accomplished
at the Group of 20 Summit and the 26th
United Nations Climate Change Conference
of the Parties (COP26) to strengthen supply

Prime Minister and Premier of British
Columbia announce
new committee to address extreme weather
and climate resilience in the province

The new committee will ensure the people of
British Columbia, including those in remote
and Indigenous communities, have the
immediate support and resources they need
to deal with this challenging situation. It will
also collaborate on recovery and rebuilding
efforts, including by providing support to
the sectors that have been most impacted by
the crisis. The committee will work to build
back from these extreme weather events in a
way that better protects British Columbians
from future climate events, creates cleaner
and healthier communities, and supports
Canada’s efforts in reaching our climate
goals and net-zero emissions targets.
The Prime Minister and the Premier also
announced that the governments of Canada
and British Columbia will match every
dollar donated to the Canadian Red Cross’
British Columbia Floods & Extreme Weather

BMO

Statement by the
Prime Minister
on World AIDS Day

T

Throughout British Columbia and in other
parts of the country, floods, landslides,
wildfires, and extreme weather conditions
are affecting the lives and livelihoods of
thousands of Canadians. Climate change is a
real and serious threat to our communities and
our country, and we must take strong action
together to protect Canadians and build a
better and cleaner future for everyone.
The Prime Minister, Justin Trudeau, and the
Premier of British Columbia, John Horgan,
today announced a committee of federal
and provincial ministers who will work
together and with Indigenous leadership
to guide immediate and ongoing support
to British Columbia families, businesses,
and communities affected by the extreme
weather events.

chains, help keep our economy growing and
competitive, and protect our environment.

he Prime Minister, Justin Trudeau,
today issued the following statement
on World AIDS Day:

Appeal, which means that every $1 donated
will become $3 to support those affected by
the floods. Both governments will match
individual and corporate donations for a
period of 30 days starting today, November
26, 2021, and retroactively for donations
received since November 17, 2021, when
the campaign began.
Donated funds will support the range of
emergency services the Canadian Red Cross
is delivering to those in need, which could
include providing cots, blankets, and cleanup kits to communities, upon request by the
local authorities or government. In addition,
donated funds will allow the Canadian Red
Cross to continue to support evacuees, as
they begin to recover in the days, weeks,
and months ahead.
The Government of Canada and the Province
of British Columbia, along with Indigenous
partners, will continue to work together to
support British Columbians through this
crisis and as they rebuild. Only by taking
strong and bold climate action can we better
mitigate the impacts of extreme weather
conditions, protect the health and safety of
Canadians, and build a healthier and cleaner
future for everyone.
BMO

“On World AIDS Day, we show
our support for people living with HIV and
AIDS in Canada and around the world. We
remember those we have lost to this epidemic,
and recognize the strength and resilience of
people who are living with HIV.
“Forty years ago, the first cases of a devastating
lung infection – which would later become
known as AIDS – were diagnosed and
officially reported in the United States. Since
then, AIDS-related illnesses have claimed the
lives of over 36 million people globally and,
as of last year, more than 37 million people
were living with HIV.
“This year’s theme for World AIDS Day, ‘End
inequalities. End AIDS. End pandemics.’,
highlights the urgency of putting an end to the
economic, social, cultural, and legal inequalities
that have contributed to prolonging the HIV
and AIDS epidemic, as well as the COVID-19
pandemic at home and abroad. By addressing
these inequalities, raising awareness of the
impacts of HIV and AIDS, and providing
adequate care and prevention services, we
can improve the health and quality of life of
people living with this virus, and end AIDS as
a public health threat by 2030.
“As of 2018, it is estimated that over 62,000
people were living with HIV here in Canada,
and the government is committed to supporting
them. In 2019.
TO CONTINUE..
https://pm.gc.ca/en/news/
statements/202101 /12 //statement-primeminister-world-aids-day Relations
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